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 www.
gemeentenoordenveld.nl
Presidium, raad en raadscommissie
Het presidium, de raad en de raadscommissie
vergaderen op donderdag 21 maart 2019 in het
gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden.
De vergadering van het presidium begint om
19.00 uur, de raadsvergadering om 20.00 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
uitgenodigd om deze vergaderingen bij te wonen.
Raad
Op de agenda van de raad staan de volgende
onderwerpen:
-	Vaststellen verordening WMO en Jeugdwet 2019
- Begroting bouw school Speel en Leer Veenhuizen
-	Verordening op de Auditcommissie (spreekrecht
van toepassing)
-	Controleverordening (spreekrecht van toepassing)
-	Vaststellen Startnotitie inkoop WMO en NMD
2020
- Extra budget voor de Bedrijvenregeling Drenthe
-	Evaluatie Noordenveld op Fietse 2017 – 2018 en
het beschikbaar stellen van het uitvoeringsbudget
voor 2019 en 2020
Raadscommissie
Op de agenda van de raadscommissie staan de
onderstaande onderwerpen:
-	Advies van de raad op verzoek van lokale omroep
Westerkwartier
-	Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen
U kunt gebruikmaken van het spreekrecht dan kan
dit voor de agendapunten van de raadscommissie
en op de punten Verordening Auditcommissie
en Controleverordening die op de agenda van de
raad staan. In het raadsinformatiesysteem (www.
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad) vindt u
onder ‘overzichten’ het formulier dat u voor het
spreekrecht kunt invullen. Dit formulier dient voor
12.00 uur op donderdag 21 maart ingeleverd te zijn
bij de griffie. U kunt uw verzoek ook mailen naar
griffie@gemeentenoordenveld.nl.
De volledige agenda’s en achterliggende stukken
vindt u in het raadsinformatiesysteem. Daarnaast
ligt er van de raads- en commissievergadering
een agenda en raadsvoorstellen in de bibliotheek
van Peize, Norg en Roden en op de griffie in
het gemeentehuis. Heeft u vragen over deze
vergaderingen dan kunt u bellen met de griffie via
telnr. 050 – 50 27 222.

ONTVANGEN AANVRAGEN

-	Eekschillerspad 4 te Nieuw Roden, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning;
-	Vagevuurselaan 10 te Nietap, het vernieuwen en
isoleren van het dak;
-	Peesterstraat 16 te Norg, het veranderen van de
gevels en de verdiepingsvloer;
-	Tweede laan 1 te Norg, het oprichten van een
tweede garage.
Werken:
-	Veenhuizen, tegenover het gevangenismuseum,
kadastraal bekend Norg, sectie N, nummer 4165,
het vergroten van de fietsenstalling.

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor:
Brandveilig gebruik
-	Ceintuurbaan Zuid 6A te Roden, het brandveilig
gebruiken van de panden.
Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager
bekendgemaakt op 5 maart 2019. De ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken
liggen zes weken ter inzage.
Tijdens de termijn van ter inzage legging kan
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbesluit geven. Een schriftelijke
zienswijze kan gericht worden aan burgemeester
en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden. Wij
maken u erop attent dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke omgevingsvergunning kan worden
ingesteld als u belanghebbende bent en ook een
zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het
genoemde ontwerpbesluit.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
vergunning hebben verleend/besluit hebben
genomen voor:
Bouwen:
-	Groningerweg 104 te Peize, het vergroten van de
woning, 27 februari 2019;
-	Schoolbrink 10 te Langelo, het oprichten van een
kapschuur (vervangende nieuwbouw), 4 maart
2019.
Uitrit:
-	Dreesdestraat 1 te Roden, het verplaatsen van
een uitrit, 4 maart 2019.
Afwijking:
-	Hoofdstraat 13 A te Peize, het realiseren van een
tapasrestaurant,4 maart 2019.

OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGEN
De burgemeester maakt bekend dat hij een
vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
-	het organiseren van een fair op 13 oktober 2019
in Zuidvelde, 28 februari 2019**;
-	het organiseren van Streetrace Norg op 7 juli
2019 in Norg, 11 maart 2019**;
-	het organiseren van een kinder/familiecircus van
15 tot en met 19 mei 2019 op de Brinkhofweide
te Norg, 7 maart 2019**;
-	het organiseren van activiteiten ter gelegenheid
van de viering van Koningsdag op 27 april 2019
te Veenhuizen, 6 maart 2019**.

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:
-	Amerika H 32 te Een, het kappen van tien bomen.
Bouwen:
-	Ds. Germsweg 17 te Veenhuizen, het tijdelijk Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde
datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
plaatsen van woonunits;

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

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.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Noordenveld maakt bekend
de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben
ontvangen:
-	De Horst 13 te Peize. De melding heeft betrekking
op het oprichten van een bedrijfsinrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een
wettelijk verplichte bekendmaking.

ONTHEFFINGEN
Burgemeester en Wethouders maken bekend
dat zij een ontheffing hebben verleend voor het
stoken van een paasvuur op de volgende locaties:
-	Zuidvelde, perceel aan de Asserstraat, 7 maart
2019;
-	Een-West, perceel aan de Verlengde
Scheidingsweg, 7 maart 2019
-	Een, perceel aan de Haulerwijksterweg, 7 maart
2019;
-	Zuidvelde, perceel aan De Fledders, 7 maart
2019;
-	Peest, perceel aan de Hulligtenweg, 7 maart
2019.

Binnen zes weken na de achter 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. Een bezwaarschrift schorst niet de
werking van het besluit waartegen het is gericht.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
Voor het hierna genoemde evenement geldt de
volgende verkeersmaatregel op 13 oktober 2019
van 10.00 tot 18.00 uur of zoveel langer of korter
als nodig:
In verband met een fair wordt de volgende
tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld door het
plaatsen van borden van Z01 bijlage 1 van het
RVV 1990:
- Reeweg te Zuidvelde.
Bezwaar
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
van Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC
te Roden. Daarnaast kan een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling
Bestuursrecht, Postbus150, 9700 DA Groningen.
Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
TUNNEL PEIZERWOLD VAN START
Op maandag 11 maart 2019 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de fietstunnel Peizerwold
gestart. In de voorbereiding op de aanleg van de tunnel worden de rioleringen kabels en leidingen
verlegd. Het verleggen van de riolering, kabels en leidingen vindt plaats in de weilanden naast de
provinciale weg, waardoor het gemotoriseerd verkeer en fietsers hier geen hinder van ondervinden.
Ter voorbereiding zijn er verder bomen gekapt langs de provinciale weg. Twee bomen op de plek
waar de tunnel onder de weg doorgaat en zes aan de noordzijde van de Zanddijk op de plek
waar de hellingbaan van de fietstunnel aansluit op de Zanddijk. Om verstoring van een mogelijke
vleermuisroute te voorkomen, zijn aan de zuidzijde van de Zanddijk nieuwe bomen geplant.

EURO ZWEMMEN IN ZWEMBAD DE HULLEN
Op vrijdag 15 maart is een landelijke stakingsdag in het onderwijs. Maak er
gebruik van en kom op 15 maart voor 1 euro zwemmen in Zwembad de Hullen
van 10.30 uur tot 15.15 uur.

IN GESPREK MET EEN RAADSLID VERVALT
Op woensdag 20 maart is in het gemeentehuis een stembureau ingericht i.v.m. de verkiezingen. Daarom
komt ‘In gesprek met een raadslid’ deze week te vervallen.

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

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.

AFTRAPAVONDEN JONGEREN GEMEENTE NOORDENVELD
Wat willen jongeren of hoe denken jongeren over bepaalde zaken? Dat zou de gemeente graag willen
weten. Op zaterdag 23 maart en 30 maart organiseert een werkgroep van de gemeente twee aftrapavonden
voor jongeren in de leeftijd van 15 – 23 jaar. Op 23 maart in Onder de Linden in Roden en op 30 maart in
De Brinkhof in Norg. Op deze avonden is een DJ, een presentator en een artiest aanwezig. In Roden treedt
Jacin Trill op en in Norg Supergaande. Heb jij al je toegangskaart gehaald? Zonder toegangskaart kan je
niet naar binnen! Wees er snel bij want op=op

DENK MEE
PRAAT MEE
DANS MEE

Alleen toegang voor
jongeren uit de gemeente
Noordenveld in de leeftijd
van 15-23 jaar.

Op zaterdag 23 maart is de 17e editie van de Landelijke
Opschoondag. Op deze dag of in de week ervoor (in verband
met NL Doet op 15 en 16 maart 2019) organiseren veel
scholen, sportverenigingen en wijkbelangenverenigingen
opruimacties.
Help mee met het opruimen van zwerfvuil in de
gemeente.
Voor het brengen en halen van grijpers, afvalzakken,
hesjes en handschoenen wordt gezorgd door de gemeente
Noordenveld. Ook wordt er voor de deelnemers, na afloop
van de opruimactie, een gezamenlijke lunch georganiseerd.
Deze lunch vindt plaats op zaterdag 23 maart van 12.15 – 13.00 uur in café “Onder de Linden” aan de Brink
27, 9301 JK te Roden.
Ook uw organisatie kan een bijdrage leveren aan één van deze acties
Wilt u ook meedoen in Noordenveld met een actie? Meld uw organisatie dan minimaal 1 week van te voren
aan bij Jan Donkelaar via jandonkelaar@welzijninnoordenveld.nl. Alle aanvullende informatie over deze
actie vindt u op www.gemeentenoordenveld.nl/afval.

Je hebt
meer
invloed
dan je
denkt!
Gemeente Noordenveld wil
graag meer inbreng van
jongeren. Laat je daarom
horen en kom 23 maart
naar Onder de Linden.
De presentator zal jullie
op bijzondere wijze vragen
stellen. Hoe, dat merk je
deze avond wel.

LANDELIJKE OPSCHOONDAG

HOE GAAT U OM MET UW AFVAL?
Bent u bewust bezig met afval? Of juist niet? We horen graag uw mening, want we hebben
er allemaal mee te maken. Het mooie is dat een steeds groter deel van het afval weer
gebruikt kan worden als grondstof voor iets nieuws. Hoe kunnen we dit nog beter onder
de aandacht brengen? Denk mee over afval in een circulaire economie en een schoner
Drenthe en meld u aan voor het testpanel.
Afval, van ons allemaal
Afval, van zwerfafval tot ons
huishoudelijk afval; we hebben
er allemaal mee te maken. Door
afval gescheiden in te leveren
kunnen
grondstoffen
worden
teruggewonnenzodat er zo weinig
mogelijk restafval overblijft. Voor
iedereen is het belangrijk om hier
bewust van te zijn. Hoe kunnen we
dit nog beter onder de aandacht
brengen? We willen met de
campagne bereiken dat we samen
minder afval gaan produceren en
afval beter gaan scheiden. Denkt u mee hoe we dit het beste kunnen verwoorden? Laat het ons weten en
meld u aan voor het testpanel.
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Testpanel
Er zijn twee momenten gepland. U kunt deelnemen op óf dinsdagmorgen 26 maart 2019 (9.30 – 12.00 uur)
in het stadhuis van Assen óf dinsdagmiddag 26 maart (14.00 – 16.30 uur) in het stadhuis van Meppel. Uit
alle aanmeldingen selecteren wij 16 deelnemers om een representatief testpanel samen te stellen.
Afvalstoffenheffing als beloning
Voor uw deelname aan het testpanel ontvangt u een vergoeding van €166,- (dit is een gemiddelde waarde
van alle afvalstoffenheffingen in Drenthe voor een 1-persoonshuishouden.)
Wilt u meedenken? Meld u aan!
Wilt u uw mening geven over de campagne? Meld u aan via www.gemeentenoordenveld.nl/afval

