Raadhuisstraat 1, Roden
Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon 14 050
E-mail postbus@gemeentenoordenveld.nl
Website: www.gemeentenoordenveld.nl
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag tot en met donderdag 8.00 – 16.30 uur
Vrijdag 8.00 – 12.00 uur

RAADSBESLUITEN
De raad heeft in zijn vergadering van woensdag
6 december 2017 de onderstaande besluiten
genomen:
• Zienswijze begrotingswijziging RUD Drenthe
2017: besloten geen zienswijze in te dienen.
De wethouder brengt de opmerkingen in die
gemaakt zijn door de raad in de vergadering
van het bestuur;
• Toekomst Gemeenschappelijke regelingen
Novatec en ISD Noordenveld: ingestemd met het
voornemen de gemeenschappelijke regelingen
op te heffen;
• Verordeningen Participatiewet en Kadernota
Beschut Werk: de verordeningen in het kader
van de Participatiewet en de Kadernota Beschut
Werk vast te stellen waaronder de verordening
Participatiewet 2017 Noordenveld, Verordening
Loonkostensubsidie
2017
Noordenveld,
Afstemmingsverordening 2017 Noordenveld en
Kadernota Beschut Werk;
• Extra financiën Stichting Landgoed Mensinge:
een bedrag van € 118.000 extra in 2017
beschikbaar gesteld en een bedrag van € 39.500
beschikbaar gesteld in 2018 voor ondersteuning
van Landgoed Mensinge en er wordt rekening
gehouden met pm posten in de exploitatie,
frictie en opbouwen van reserves conform de
financiële onderbouwing van het advies en
bijbehorende bijlagen.
• Controle protocol voor de accountantscontrole
en ten behoeve van de jaarrekening 2017: het
controle protocol vastgesteld.
De volledige besluiten vindt u onder het
betreffende agendapunt van deze vergadering
in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.
gemeentenoordenveld.nl/Vergaderingen
Voor vragen over de vergadering kunt u bellen
met de griffie via 14 050 of mailen naar: griffie@
gemeentenoordenveld.nl.

VERGADERINGEN
Presidium, gemeenteraad en
raadscommissie
Het presidium, de raad en de raadscommissie
van de gemeente Noordenveld vergaderen op
woensdag 20 december 2017 in het gemeentehuis.
De vergadering van het presidium begint om 19.00
uur, de raadsvergadering om 20.00 uur en na
afloop van deze vergadering en een korte pauze
begint de vergadering van de raadscommissie.
Alle vergaderingen zijn openbaar en u bent van
harte welkom om deze bij te wonen.
Op de agenda van de raadsvergadering staan de
onderstaande onderwerpen:
• Concept Startdocument Centrumontwikkeling
Roden;
• Bestemmingsplan herontwikkeling locatie
Boskamp Roden;
• Vaststelling
belastingverordeningen
en
gebruiksvergoedingen
sportaccommodaties
2018;
• Aanpassing benoemingsomvang wethouders.
Op de agenda van de raadscommissie staan de
volgende punten:
• Financiering en monitoring Plannen Stichting
Peize in Beweging en Stichting Beweegdorp
Norg;
• Financiering realisatie van een kunstgrasveld
voor Stichting G-voetbal Noordenveld;
- • Groningen Drenthe (in dit voorstel wordt
de raad gevraagd in te stemmen met een
gemeenschappelijke regeling ten behoeve van
Publiek Vervoer Groningen Drenthe).
U kunt gebruikmaken van het spreekrecht voor
de agendapunten van de commissievergadering.

Hiervoor dient u het digitale formulier in te vullen
dat u kunt vinden in het raadsinformatiesysteem:
bestuur.gemeentenoordenveld.nl/Organisatie.
Dit formulier moet voor 12.00 uur op woensdag
20 december 2017 door de griffie ontvangen zijn.
De stukken van deze vergadering staan ook in het
raadsinformatiesysteem: U vindt daarnaast de
agenda en voorstellen van deze vergaderingen in
de bibliotheek van Peize, Norg en Roden en bij de
griffie in het gemeentehuis.
Voor vragen kunt u bellen met de griffie via 14 050
of mailen naar: griffie@gemeentenoordenveld.nl

Openingstijden balie gemeentehuis:
burgerzaken, bouwen en wonen)
Maandag tot en met donderdag 9.00 - 16.00 uur
Donderdag (alleen burgerzaken) 16.00 - 19.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Overige producten ‘s middags alleen op afspraak

•H
 oofdweg 30 te Steenbergen, het opnieuw
aanbrengen van een dak op de schuur, 4
december 2017;
•K
 astanjelaan 9 te Roden, het oprichten van een
schuur (legalisatie), 4 december 2017;
•H
 oofdstraat 53 te Peize, het veranderen en
vergroten van de woning, 29 november 2017.
Bouwen/Uitrit:
•O
 kster 28 te Roden, het oprichten van een twee
onder een kap woning en het aanleggen van
een uitrit, 1 december 2017;
•O
 kster 30 te Roden, oprichten van een twee
onder een kap woning en het aanleggen van
een uitrit, 1 december 2017.
Kappen:
• L indelaan 45 te Roden, het kappen van een
boom, 4 december 2017;
• S lotlaan 16 te Roden, het kappen van een berk,
30 november 2017.

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert op
woensdag 20 december 2017in de Brinkhof in
Norg. De zitting is openbaar. Aan de orde komt:
20.30 uur: hoorzitting naar aanleiding van een
bezwaarschrift van 22 oktober 2017, gericht tegen
het besluit van burgemeester en wethouders van
11 september 2017 over de aanvraag voor het Brandveilig gebruik:
 orgerweg 4 te Roden, het brandveilig
aanpassen van een stalsysteem op het perceel • N
gebruiken van het pand, 30 november 2017.
Asserstraat 99 in Zuidvelde.
Bouwen/ingetrokken:
•K
 ortewijk 13 te Nieuw-Roden, het oprichten van
Welstandscommissie
een garage/opslagruimte, 4 december 2017.
De
Welstandscommissie
vergadert
elke
donderdag in de even weken om 13.30 uur
in het gemeentehuis. De vergadering van de VERLENGING BESLISTERMIJN
Welstandscommissie is openbaar. Voor een
plantoelichting dient u een afspraak maken. Op Omgevingsvergunning
de dinsdag en de woensdag daaraan voorafgaand Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet
ligt de agenda voor een ieder ter inzage in het algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
gemeentehuis. U kunt deze agenda tevens burgemeester en wethouders de beslistermijn
raadplegen via de gemeentelijke website www. op een aanvraag om een omgevingsvergunning
eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen.
gemeentenoordenveld.nl.
Burgemeester en wethouders hebben besloten
ONTVANGEN AANVRAGEN
van die mogelijkheid gebruik te maken en de
beslistermijn te verlengen voor:
Omgevingsvergunning
Kappen:
Burgemeester en wethouders van de gemeente • Haarveen 12 te Foxwolde, het kappen van drie
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende
haagbeuken, verlengd tot 15 januari 2018;
aanvragen voor een omgevingsvergunning, • Pompstraat 4 te Norg, het kappen van een eik,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
verlengd tot 15 januari 2018;
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudig • Ds. Germsweg 1 te Veenhuizen, het kappen van
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
een eik, verlengd tot 15 januari 2018.
Kappen:
• Lindelaan 34 te Een, het kappen van negen OVERIGE VERLEENDE
eiken, twee essen, twee acacia's, een grover VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
den, een sierkers en twee zilveresdoorns;
• Bonhagen K 25 te Norg, het kappen van een De burgemeester maakt bekend dat hij
vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
den.
• het organiseren van de ‘Drenthe 200’ op 28
Uitrit:
december 2017 waarbij de start en finish
• Transportweg 6 te Roden, het aanleggen van
gesitueerd is op de Brink, 8 december 2017**.
een uitrit;
• J.P. Santeeweg 18 te Nietap, het aanleggen van
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
een uitrit.
zij het volgende hebben besloten:
Bouwen:
• Eeckenbosch 1 te Roden, het plaatsen van een • Ontheffing Winkeltijdenverordening te verlenen
om de Albert Heijn, Schoolstraat 13 in Roden
dakkapel;
langer open te mogen hebben (van 10.00 uur
• Groningerweg 40 te Peize, het gewijzigd
tot 18.00 uur) op zondag 24 en 31 december
uitvoeren van een reeds verleende vergunning.
2017, 29 november 2017;
Werken/Bouwen:
• Sterrebos te Roden kadastraal Roden, sectie O • Ontheffing Winkeltijdenverordering te verlenen
om de Coop Spithorst, Westeind 3 in Norg
nummer 119, het aanleggen van een vistrap.
langer open te mogen hebben (van 10.00 uur
VERLEENDE VERGUNNINGEN
tot 18.00 uur) op zondag 24 en 31 december
2017, 30 november 2017;
Omgevingsvergunning
• Ontheffing Winkeltijdenverordening te verlenen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
om de Plus De Weerd, Hoofdstraat 5 in Peize
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
langer open te mogen hebben (van 10.00 uur
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
tot 18.00 uur) op zondag 24 en 31 december
vergunning hebben verleend/besluit hebben
2017, 4 december 2017;
genomen voor:
• Ontheffing Winkeltijdenverordening te verlenen
Bouwen geweigerd:
om Slagerij Huisman, Brinkhofweide 2 in Norg
• Zuursche Duinen te Steenbergen kadastraal
langer open te mogen hebben (van 10.00 uur
Roden, sectie P, nummer 1423, het oprichten
tot 18.00 uur) op zondag 24 en 31 december
van een recreatiewoning, 30 november 2017.
2017, 4 december 2017;
Bouwen:
• Het innemen van een standplaats voor de

verkoop van snert op 30 december 2017 op het
Westeind te Norg, 4 december 2017.
Binnen zes weken na de vermelde datum kan
hiertegen door (een) belanghebbende(n) een
bezwaarschrift worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC
Roden. Ten aanzien van de overige vergunning**
kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de
burgemeester.

TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
Voor de hierna genoemde evenementen gelden
de volgende verkeersmaatregelen gedurende de
daarbij vermelde dagen en tijdstippen:
Roden:
In verband met de ‘Drenthe 200’ op 28 december
2017 van 27 december 2017 van 07.00 uur tot
29 december 2017 18.00 uur of zoveel langer of
korter als nodig is: het plaatsen van borden E04,
RVV 1990 (parkeergelegenheid), met onderborden
met de vermelding dat parkeren verboden is en
er een wegsleepregeling van kracht is, bij de
toegangen tot het parkeerterrein:
• r estaurant de Winsinghhof.
Het plaatsen van borden C01, RVV 1990
(geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen) op de volgende locaties:
•B
 rink, ter hoogte van de kruising met de
Schoolstraat;
•B
 rink, ter hoogte van de kruising met de
Heerestraat;
•B
 rink, ter hoogte van de kruising met de Jan
Fabriciuslaan.
Op 28 december 2017 van 05.00 uur tot 29
december 2017 01.00 uur of zoveel langer of
korter als nodig is: het plaatsen van borden C01,
RVV 1990 (geslotenverklaring voor voertuigen in
beide richtingen) op de volgende locaties:
• Norgerweg, ter hoogte van de Jan Fabriciuslaan
tot aan de Heerestraat met inrijverboden vanaf de
zijwegen de Norgerweg op, te weten:
• Z uidenveld;
•B
 eek en Bosch;
• J an Fabriciuslaan;
•W
 indgat.

BEKENDMAKING
SUBSIDIEPLAFONDS 2018
De raad van de gemeente Noordenveld heeft voor
het jaar 2018 subsidiebudgetten beschikbaar
gesteld. De raad heeft voor de budgetten een
subsidieplafond ingesteld, dat betekent dat na het
bereiken van het plafond er geen subsidie meer
kan worden verleend al voldoet de aanvraag aan
het gemeentelijk beleid.
• F onds Leefbaarheid: € 100.000.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie
uit dit budget moet uw activiteit de leefbaarheid/
participatie van inwoners in uw wijk of dorp
stimuleren.
•M
 illenniumdoelstellingen: € 10.000.
Voor het realiseren van Millenniumdoelstellingen.
Het budget wordt beheerd door de stichting OverLeven.
•A
 mateuristische kunstbeoefening: € 37.500.
De gemeente subsidieert activiteiten op het
gebied van kunst en cultuur ter bevordering van
de zelfontplooiing van de inwoners, de sociale
samenhang en het culturele klimaat binnen de
gemeente.
•W
 mo: € 85.000.
Hieruit worden subsidies verstrekt voor
activiteiten die bijdragen aan het realiseren van
Wmo-doelstellingen.

Openingstijden brengstation:
Maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 15.45 uur

Openingstijden balie ISD:
Maandag tot en met vrijdag 9.00 – 10.30 uur

Afspraak burgemeester en wethouders:
Bel 14 050 om een afspraak te maken met
de burgemeester en/of wethouder(s).

De officiële bekendmakingen staan op www.officielebekendmakingen.nl en www.gemeentenoordenveld.nl/bekendmakingen.

Subsidie aanvragen
Met uitzondering van het budget
Millenniumdoelstellingen, kunt u een
aanvraag indienen bij de gemeente om
in aanmerking te komen voor subsidie
uit een van genoemde budgetten.
Aanvragen voor subsidie uit het Fonds
Leefbaarheid kunnen het hele jaar
minimaal 8 weken voor aanvang van

de activiteit ingediend worden en
worden op volgorde van binnenkomst
in behandeling genomen. Een formulier
voor het aanvragen van subsidie vindt
u in het digitaal loket op de website
van de gemeente Noordenveld.
Voor
subsidieaanvragen
voor
amateuristische kunstbeoefening of
Wmo gelden de regels van de algemene

subsidieverordening
Noordenveld
2011. Doe de aanvraag voor subsidie
tijdig, want een beslissing op uw
aanvraag kan (maximaal) 13 weken
duren.
Millennium
De stichting Over-Leven stimuleert,
bundelt en faciliteert activiteiten

NIEUWE AFVALPAS
Binnenkort ontvangt elk huishouden een nieuwe afvalpas voor het Brengstation in de
brievenbus. De reden hiervoor is dat er een nieuw registratiesysteem wordt ingevoerd en
daardoor de afvalpas niet meer persoonsgebonden is. De afvalpas wordt namelijk aan het
‘object’ oftewel het woonadres gekoppeld waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald. Door
het nieuwe registratiesysteem hebben wij de containers en de afvalpas overzichtelijk in één
systeem verwerkt.
Dit betekent, dat de inwoners met ingang van 1 januari 2018 bij verhuizing de afvalpas achter
moeten laten in de woning.
Heeft u na 1 januari nog geen nieuwe afvalpas op uw woonadres ontvangen, dan verzoeken
wij u om contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 050.

die realisatie van Millenniumdoelen
mogelijk maken. U kunt bij hen terecht
als u een activiteit wilt organiseren in het
kader van Millenniumdoelstellingen.
Met de stichting is afgesproken
dat zij voorrang geven aan de
Millenniumdoelen, het laten afnemen
van de kindersterfte en het bevorderen
van een duurzaam leefmilieu.

Meer informatie
De algemene subsidieverordening
vindt u op de website van de gemeente
Noordenveld onder bestuur en
organisatie – verordeningen. De regels
van het Fonds Leefbaarheid vindt u
onder wonen en leven – openbare
ruimte – leefbaarheid. Of u belt met de
gemeente 14 050.

REIZEN MET HET WMO-VERVOER
TIJDENS KERST EN OUD EN NIEUW?
Tijdens kerst en oud en nieuw willen veel mensen een bezoek afleggen aan
familie of vrienden. Om het Wmo-vervoer in goede banen te leiden, wil de
vervoerder VMNN graag op tijd weten wanneer u wilt reizen.

Voor wie geldt dit?
U heeft een pas voor het Wmo-vervoer in de gemeente Noordenveld. U reist
hiervoor met de Regiotaxi Noord-Drenthe en Haren (VMNN).

Afvalpas

LET OP! KOMENDE WEKEN ZIJN
POPULAIRE WEKEN VOOR INBREKERS

Wat kunt u doen?
• Als u op eerste of tweede kerstdag wilt reizen, verzoeken wij u voor
donderdag 21 december 2017 te reserveren op telefoonnummer 0900 400
20 00.
• Wilt u met oud en nieuw reizen, reserveer dan voor donderdag 28 december
2017 op telefoonnummer 0900 400 20 00.

Uit inbraakcijfers blijkt dat inbrekers het liefst deze en volgende week op pad gaan. In de wintermaanden slaan
criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de feestdagen. De donkere dagen vormen een mooie
dekmantel voor inbrekers. Op de website van de gemeente Noordenveld staan enkele tips voor inbraakpreventie.
Bij verdacht verdrag kunt u de politie waarschuwen. Bij acute situaties belt u de politie via 112 en bij niet acute
situaties 0900 8844.

Wat als u niet op tijd reserveert?
Natuurlijk kunt u ook later een taxi reserveren. Door de drukte kan het zijn dat
u langer moet wachten dan gebruikelijk.

Buurtpreventie WhatsApp groepen
Er zijn in Noordenveld ook veel buurtpreventie WhatsApp groepen actief. Een buurt WhatsAppgroep kan gebruikt
worden om inbraken en andere misdrijven te voorkomen. In de buurt WhatsApp melden buurtbewoners elkaar
verdachte situaties. Elke WhatsApp groep heeft een beheerder die de groep in de gaten houdt en meldingen
doorzet naar de politie. Wilt u ook lid worden van een buurtpreventie WhatsApp groep? Kijk dan op https://wabp.
nl/ om te kijken of er een groep actief is in uw buurt. Wilt u een groep starten? Neem dan contact op met de
wijkagent of de gemeente Noordenveld.

Spookzwemmen
Vrijdagavond 15 december 2017 is het zwembad extra
geopend van 19.30 tot 21.00 uur in verband met het
zwemfeest ‘Spookzwemmen’. Het is voor de jeugd tot 14
jaar die in het bezit zijn van een A diploma.
Voor informatie en/of opgave kunt u bellen met (050) 501
92 68.

SPORTCENTRUM DE HULLEN

DRENTS ENERGIELOKET
LANCEERT NIEUWE WEBSITE

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN

Het Drents Energieloket heeft een nieuwe website. Op de vernieuwde site www.
drentsenergieloket.nl kunnen Drentse woningeigenaren nog gemakkelijker
informatie vinden over het energiezuiniger maken van hun huis. De website is zo
ingericht dat bezoekers naast algemene informatie over energie besparen, ook
actuele regelingen, subsidies, nieuws en activiteiten kunnen vinden van hun eigen
gemeente. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.drentsenergieloket.nl.

Gemeentehuis
Het gemeentehuis is op onderstaande data en tijdstippen gesloten voor
zowel de publiekshal als telefonisch:
- donderdag 21 december 2017 vanaf 16.00 uur;
- maandag 25 december 2017 (eerste kerstdag);
- dinsdag 26 december 2017 (tweede kerstdag);
- maandag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag);
- maandag 8 januari 2018 tot 09.00 uur.
Voor spoedgevallen kunt u bellen met het storingsnummer (050) 502 73 39.
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Let op: in de kerstvakantie is de publiekshal van het gemeentehuis van
25 december 2017 tot en met 5 januari 2018 vanaf 12.00 uur gesloten.
Telefonisch is het gemeentehuis wel bereikbaar op maandag tot en met
donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Brengstation
Het brengstation is op onderstaande data gesloten:
- maandag 25 december 2017 (eerste kerstdag);
- dinsdag 26 december 2017 (tweede kerstdag);
- maandag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag).

