Raadhuisstraat 1, Roden
Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon 050 50 27 222
E-mail postbus@gemeentenoordenveld.nl
Website: www.gemeentenoordenveld.nl

VERGADERINGEN
Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in
de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis.
De vergadering van de Welstandscommissie is
openbaar. Voor een plantoelichting dient u een
afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag
daaraan voorafgaand ligt de agenda voor een ieder
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze agenda
tevens raadplegen via de gemeentelijke website
www.gemeentenoordenveld.nl

worden een aantal zaken in overeenstemming
gebracht met de daadwerkelijke situatie en in de
omgevingsvergunning opgenomen.
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken gedurende zes weken inzien, met ingang
van 12 februari 2019 bij het gemeentehuis van de
gemeente Noordenveld, tijdens de openingsuren.
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het
ontwerpbesluit inbrengen. U richt uw zienswijze aan
het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC
Roden.

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

Veenhuizen
In verband met een plantjesmarkt op 19 mei 2019
van 11.00 uur tot 17.00 uur of zoveel langer of
korter als nodig is: Het plaatsen van borden E01,
RVV 1990 (eenzijdig parkeerverbod) op de volgende
locatie:
• Eikenlaan (tussen Hospitaallaan en Laan
Weldadigheid).

bij de Voorzieningenrechter van de Recht
Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA te Groningen.
Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend de volgende melding op grond van
het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen van:
• Jansen Blonde d’Aquitaine, Roderwolderweg 36,
9314 TB Foxwolde. De melding heeft betrekking
op het veranderen van een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een
wettelijk verplichte bekendmaking.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kan tegen een verkeersbesluit binnen zes weken
na de dag van bekendmaking bezwaar worden
gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht
worden aan: Burgemeester en wethouders
RAADSBESLUITEN
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht van Noordenveld. Daarnaast kan een verzoek
De raad van de gemeente Noordenveld heeft in kunnen in een later stadium beroep instellen tegen om voorlopige voorziening worden ingediend
zijn vergadering van woensdag 6 februari 2019 de het besluit.
VOORNEMEN UITSCHRIJVEN
onderstaande besluiten genomen:
UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN(BRP)
• Het bestemmingsplan herontwikkeling locatie VERLEENDE VERGUNNINGEN
Vluchtheuvel Norg is vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de adresgegevens
• De aftoppingsbijdrage van € 129.500 aan Actium Omgevingsvergunning
van onderstaande personen te wijzigen, volgens art.2.21 en 2. 22 Wet
voor 16 passieve sociale huurwoningen Oosterveld, Burgemeester en wethouders van de gemeente
Basisregistratie Personen (BRP).
Norg wordt verleend en ten laste gebracht van de Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie
Reserve sociale volkshuisvesting Norg
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
personen van de gemeente Noordenveld staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente,
• De wijziging van de verordening OZB is vastgesteld vergunning hebben verleend/besluit hebben
administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen.
• Het controle protocol 2018 is vastegsteld
genomen voor:
• De raad besluit een reactie op het inpassingplan Kappen:
Naam			
Geboortedatum
Datum voornemen		
Uitschrijven naar
N373 in te dienen bij de Provincie. Punten waar de • Schoolbrink te Langelo, het kappen van elf eiken,
B. Jafari			
21-09-1989
13-02-2019		
Onbekend
raad aandacht voor vraagt zijn: verlichting fietspad;
4 februari 2019.
de oeverbeveiliging en het terugbrengen van de Bouwen:
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen
maximale snelheid naar 60 km/uur bij de kruisingen. • Nijverheidsweg 7 t/m 7E te Roden, het oprichten
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
De volledige besluiten vindt u onder het betreffende
van een bedrijfshal, 1 februari 2019;
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële ondersteuning
agendapunt van de raadsvergadering van 6 februari • Ds. Germsweg 17 te Veenhuizen, het oprichten
kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is
2019. U vindt deze in het Raadsinformatiesysteem
van een stal, een wagenloods en een woning
belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.
(www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad)
(vervangende nieuwbouw), 1 februari 2019;
Voor vragen over deze vergadering kunt u • Verlengde Vennootsweg 30 te Een-West, het
Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met
terecht bij de griffie van de gemeente via griffie@
vergroten van de woning, 5 februari 2019.
vakgroep Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@gemeentenoordenveld.nl of 050 – 50
gemeentenoordenveld.nl
27 222. Als wij binnen 4 weken na de datum van de verzending van het voornemen geen reactie hebben
OVERIGE VERLEENDE
ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit naar onbekend.

ONTVANGEN AANVRAGEN

VERGUNNINGGEN/ONTHEFFINGEN

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Kappen:
• Reeweg te Norg, kadastraal bekend Norg, sectie V,
nummer 287, het rooien van een bosje en herplanten
op andere locatie.
Uitrit:
• Dreesdestraat 1 te Roden, het verplaatsen van een
uitrit.

De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/
ontheffing** heeft verleend voor:
• Het organiseren van een plantjesmarkt op 19
mei 2019 aan de Hospitaallaan in Veenhuizen, 5
februari 2019**.

ONTWERPBESLUIT - VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
(UITGEBREIDE PROCEDURE)

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Noordenveld maakt bekend dat het
voornemens is om de volgende omgevingsvergunning,
op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), te verlenen voor:
Milieu
• Zevenhuisterweg 96 te Nieuw Roden: voor
het veranderen van de vleesvarkenshouderij,
zaaknummer 378205. Met het veranderen

Binnen zes weken na de achter het besluit 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.

Voor het hierna genoemde evenement geldt de volgende
verkeersmaatregel op de vermelde dag en tijdstip:

IN GESPREK MET EEN RAADSLID?
Wilt u in gesprek met een raadslid? Dat kan
op woensdag 13 februari a.s. van 19.30 –
20.00 uur. Er staan twee raadsleden voor u
klaar in de oude hal van het gemeentehuis
om met u in gesprek te gaan. U bent van
harte welkom!

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

OPENINGSTIJDEN ZWEMBAD DE HULLEN
VOORJAARSVAKANTIE 2019
Tijdens de voorjaarsvakantie organiseren we twee leuke evenementen in zwembad De Hullen!
Euro zwemmen
Op woensdag 20 februari kan iedereen van jong tot oud voor
1 euro zwemmen tijdens de recreatieve uren.
Zeemeermin zwemmen
Op zaterdag 23 februari zeemeermin zwemmen vanaf 12.00
uur Ben je 8 jaar of ouder en heb je minimaal een B diploma,
geef je dan op voor een workshop zeemeermin zwemmen!
Opgave via tel 050 - 50 19 268
OPENINGSTIJDEN
Maandag 18 februari
Dinsdag 19 februari 		
						
Woensdag 20 februari
Donderdag 21 februari
						
Vrijdag 22 februari 		
Zaterdag 23 februari
Zondag 24 februari 		

18.30 – 20.30 uur
07.00 – 08.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
19.30 – 21.30 uur
07.00 – 08.30 uur & 10.00 - 16.00 uur
07.00 – 08.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
18.30 – 20.00 uur
07.00 – 08.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
10.00 – 12.00 uur
10.00 – 13.30 uur

EVENEMENTENKALENDER

Voor de evenementen die in onze gemeente plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender van de Kop van
Drenthe raadplegen. Dit kan via een link op de gemeentelijke website of via de agenda van KopvanDrenthe.nl.

Openingstijden balie sociale zaken en zorg
(Schoolstraat 50)
Maandag tot en met vrijdag 8.30 – 12.00 uur
Maandag tot en met donderdag 13.00 - 17.00 uur

Afspraak burgemeester en wethouders:
Bel 050 50 27 222 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.

