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

VERGADERINGEN
Presidium
Het presidium van de gemeente Noordenveld
vergadert op woensdag 13 november vanaf 18.00
uur in het gemeentehuis. De agenda van deze
vergadering vindt u in het raadsinformatiesysteem
(www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad).
De vergadering is openbaar en u bent welkom om
deze bij te wonen.
Raadsvergadering en raadscommissie
Op woensdag 20 november 2019 vindt de
besluitvormende vergadering van de gemeenteraad
plaats en de oordeelsvormende vergadering van
de raadscommissie in het gemeentehuis. Beide
vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte
uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.
Op de agenda van de besluitvormende vergadering
staat onder andere:
- Aansluiting bij de Landelijke Ombudsman.

- Hoofdstraat 50 en 50A te Peize, het verbouwen
van het pand en het gedeeltelijk wijzigen van de
bestemming naar dagverblijf met theeschenkerij.

VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
burgemeester en wethouders de beslistermijn
op een aanvraag om een omgevingsvergunning
eenmaal met ten hoogste 6 weken verlengen.
Burgemeester en wethouders hebben besloten
van die mogelijkheid gebruik te maken en de
beslistermijn te verlengen voor:
Kappen
- De Zulthe 1 te Roden, het kappen van een eik,
verlengd tot 18 december 2019.

VERLEENDE VERGUNNING

Omgevingsvergunning
Op de agenda van de oordeelsvormende Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
vergadering:
- Vaststellen diverse belastingen en tarieven van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
vergunning hebben verleend voor:
sportaccommodaties;
- Nieuwbouw gemeentewerf en brengstation Bouwen/Afwijking
- Postmaatseweg 15 te Norg, het tijdelijk
Noordenveld;
bewonen en levensloopbestendig maken van de
- Keuze scenario’s nieuwe Welstansnota;
recreatiewoning, 5 november 2019.
- Verordening Wmo en Jeugdwet;
De
volledige
agenda’s
vindt
u
in
het
raadsinformatiesysteem:
www. VERLEENDE ONTHEFFING
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad.
U kunt inspreken op een agendapunt van de De burgemeester maakt bekend dat hij ontheffing**
oordeelsvormende vergadering. U kunt hiervoor heeft verleend voor:
het digitale formulier invullen dat u in het - Het organiseren van de ‘Drenthe 200’, een
mountainbikewedstrijd op 28 december 2019
raadsinformatie vindt onder de ‘vraagbaak’. Dit
over wegen gelegen in de provincie Drenthe
formulier moet voor 12.00 uur op woensdag 20
met de start en finish op de Brink te Roden, 11
november bij de griffie zijn ingediend.
november 2019**.
Bundels van deze vergaderingen liggen vanaf 15
november 2019 in de bibliotheken van Peize, Norg
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde
en Roden en bij de griffie in het gemeentehuis.
Heeft u vragen over deze vergaderingen dan kunt datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
u contact opnemen met de griffie via: griffie@ een bezwaarschrift worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders van
noordenveld.nl of bellen: 050 - 50 27 222.
de gemeente Noordenveld. Ten aanzien van de
overige vergunning** kan een bezwaarschrift
Welstandscommissie
De
Welstandscommissie
vergadert
elke worden ingediend bij de burgemeester.
donderdag in de even weken om 13.30 uur
in het gemeentehuis. De vergadering van de VERKEERSMAATREGELEN
Welstandscommissie is openbaar. Voor een
plantoelichting dient u een afspraak maken. In verband met de Drenthe 200 op 28 december 2019
Op de dinsdag en de woensdag daaraan hebben burgemeester en wethouders besloten om
voorafgaand ligt de agenda voor een ieder ter de volgende maatregelen te treffen: het plaatsen
inzage in het gemeentehuis. U kunt deze agenda van borden C01, RVV 1990 (geslotenverklaring
tevens raadplegen via de gemeentelijke website voor voertuigen in beide richtingen) op de locaties
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende
www.gemeentenoordenveld.nl.
tekening het betreft:
ONTVANGEN AANVRAGEN
- Brink, ter hoogte van de Jan Fabriciuslaan tot
aan de Heerestraat met inrijverboden vanaf de
Omgevingsvergunning
zijwegen van de Brink, te weten:
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende • Zuidenveld;
aanvragen voor een omgevingsvergunning, • Beek en Bosch;
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van • Jan Fabriciuslaan;
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/ • Windgat.
meervoudige omgevingsvergunningen voor de
activiteit:
De verkeersmaatregelen gelden op 28 december
Brandveilig gebruik
2019 van 03.00 uur tot 29 december 2019 03.00
- Meester Wijchgellaan 2 te Roden, het brandveilig uur of zoveel langer of korter als nodig.
gebruiken van het pand.
Bouwen
Evenementenkalender
- Oosterzoom 18 te Peize, het vergroten van de Voor de evenementen die in onze gemeente
woning.
plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender van
Bouwen/Afwijking
de Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via een
- Beukenlaan 36 te Nieuw-Roden, het verlengen link op de gemeentelijke website of via de agenda
van de tijdelijke vergunning voor het plaatsen van Kop van Drenthe.nl.
van een woonunit;

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

UITSCHRIJVINGEN BASISREGISTRATIE PERSONEN
Onderstaande personen worden uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar
een specifiek land.
Naam:
S. Bouhila
R. Honing
E.A. Gubbels

Geboortedatum
13-12-1992
30-04-1980
13-06-2000

Datum besluit
01-10-2019
09-10-2019
10-10-2019

Uitschrijven naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen.
Naam
J.A.M. M’cluskie
A. van Engelen

Geboortedatum
12-07-1971
05-07-1994

Datum voornemen
05-11-2019
05-11-2019

Uitschrijven naar
Onbekend
Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op met team burgerzaken van de gemeente Noordenveld via
postbus@noordenveld.nl of telefoonnummer 050 – 50 27 222, keuze burgerzaken.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Gemeentehuis
Op donderdag 14 november is de balie van Bouwen en Wonen en vergunning verlening tot 14.00 uur
gesloten in verband met een studie.

Huis-aan-huis textiel inzameling
Voorafgaand aan de textielinzameling krijgt u een kledingzak waar u uw overtollig textiel,
kleding en schoenen in kunt doen. De kledingzak kunt u op de aangegeven dag aan de straat te
zetten. Kijk op de website voor informatie over wat wel en wat niet in de textielzak mag.
Inzamelschema textiel december 2019
Maandag 9 december:
Dinsdag 10 december:

Roden
Norg, Westervelde, Peest, Zuidvelde, Huis ter Heide, Veenhuizen

Woensdag 11 december: Foxwolde, Roderwolde, Leutingewolde, Nietap, Nieuw-Roden,
Roderesch, Alteveer, Langelo, Steenbergen, Een-West, Een
Donderdag 12 december: Lieveren, Peize

Textielinzameling: goede zaak voor milieu en liefdadigheid

Met uw (gebruikt) textiel, helpt u mee aan een schoner milieu. U zorgt voor minder afval doordat het
textiel wordt hergebruikt, in plaats van dat het op de vuilnisbelt komt. Dat werkt kostenbesparend en
u steunt een goed doel. De vorige huis-aan-huis inzameling, in het derde kwartaal, leverde 4.800
kilo op.

Waar gaat het ingezamelde textiel naar toe?

De opbrengst gaat voor een deel naar (ongesubsidieerd) hulpverleningswerk in Nederland.
Een ander deel gaat rechtstreeks naar ontwikkelingslanden. Daarnaast houdt ReShare ook
noodvoorraden aan om snel te kunnen inspringen bij calamiteiten, rampen en aardbevingen.

Klachten over textielinzameling

Voor klachten kunt u bellen met mevrouw Irma Körver van ReShare, tel. 0800-0322.

Van 9 t/m 12 december
wordt in de hele gemeente
huis-aan-huis textiel
ingezameld door ReShare.

Kijk voor meer informatie op www.reshare.nl
of www.gemeentenoordenveld.nl.

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.

Begroting 2020

BOUW MEE AAN
HET ‘SPORT- EN
BEWEEGAKKOORD
NOORDENVELD’

in één oogopslag

In dit overzicht ziet u in één oogopslag waar het geld op de gemeentelijke
rekening vandaan komt en waaraan we dat uitgeven. Het is opnieuw gelukt om
de begroting met een positief bedrag te sluiten. Binnen de begroting is financiële
ruimte voor investeringen, om ambities en plannen uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren. Voor nieuw beleid is dit in 2020 € 328.000.
Om meer financiële ruimte voor de ambities te krijgen, is er een totaalpakket aan
keuzes gemaakt. Zo hebben we het tempo van investeringen aangepast, proberen
we diverse budgetten te verlagen en de gemeentelijke inkomsten te verhogen.

Uitgaven

Waar gaat het geld naar toe

Het college van burgemeester en wethouders

95

miljoen

Inkomsten

Waar komt het geld vandaan

68

95

27

miljoen

miljoen

miljoen

Van het Rijk

LOKALE HEFFINGEN
Onroerendzaakbelasting (OZB)
Rioolheffing

ANDERE INKOMSTENBRONNEN

€ 5.494.000

Opbrengsten uit
grondverkopen

€ 3.286.000

€ 4.003.000

Verhuur

€

856.000

Afvalstoffenheffing € 2.795.000

Handel en Industrie € 1.208.000

Bouwleges

Overige

Overige leges
(paspoort/
rijbewijs/huwelijk)

€

€

429.000

€

Toeristenbelasting

€ 228.000

207.000

Forensenbelasting

€ 202.000

Marktgelden

€

BIZ-heffing

€

Totaal € 13.427.000

465.000

Lijkbezorgingsrechten

28.000
218.000

Totaal € 14.069.000

€ 8.077.000

Hoeveel b
eta
in 2020 aa al ik
n:
Afvalsto
meerpersffenheffing
oons
€
Rioolheff
OZB*

ing*

202,35

€ 245,40
€ 264,57

* Meerper
soonshuish
ouden met
woning die
eigen
gewaardee
rd is op de
gemiddeld
e woningw
aarde

Bestuur en dienstverlening

€ 2.355.000

Economische ontwikkeling

€

Verkeer en vervoer

€ 4.650.000

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

€ 2.759.000

Milieubeheer

€ 7.862.000

Integrale veiligheid

€ 2.131.000

Onderwijs

€ 17.283.000

Sport en vrije tijd

€ 4.565.000

Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)

€ 6.075.000

Jeugdbeleid

€ 7.179.000

Participatie

€ 4.830.000

2.437.000

Samenkracht en
burgerparticipatie

€ 4.309.000

Inkomensondersteuning

€ 9.425.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting

€ 4.740.000

Gemeentelijke organisatie

€ 9.400.000

Overige

€ 4.768.000

subtotaal

€ 94.768.000

Voorstellen voor nieuw beleid

€

649.000

totaal € 95.417.000

Heeft u een vraag? Stuur ons een WhatsApp! +31 610 101 148

Wilt u ook dat sport en
bewegen
in
Noordenveld
zich door blijft ontwikkelen
en van nog meer waarde kan
zijn voor alle inwoners van
onze gemeente? Kom dan
naar een startbijeenkomst
in het kader van het ‘
sport- en beweegakkoord
Noordenveld’!
Waarom een lokaal sport- en
beweegakkoord?
Er gebeurt veel op het gebied van
sport en bewegen in Noordenveld.
We
hebben
een
bloeiend
verenigingsleven,
een
aantal
aansprekende sportevenementen en
een mooie groene omgeving waarin
je heerlijk kunt sporten en bewegen.
Toch kan het altijd beter en wij
hebben ook de ambitie om het
nog beter te doen. Sport betekent
veel meer dan alleen een gezellige
en ontspannen vrijetijdsbesteding.
Sport draagt bij aan de gezondheid,
ontmoeting, levendigheid en is
daarmee een belangrijk bindmiddel
in onze dorpen. Dit gaat echter
niet vanzelf. Het vraagt een
intensieve samenwerking waarin
vrijwilligers en professionals vanuit
sportverenigingen, de gemeente,
het onderwijs, ondernemers en
initiatieven vanuit de inwoners
een belangrijke rol spelen. Met
het akkoord gaan wij op zoek naar
een gezamenlijke visie op wat wij
willen met sport en bewegen, welke
ambities er zijn in Noordenveld om
een volgende stap te maken en
willen wij concrete acties formuleren
waar de komende jaren mee aan de
slag gegaan kan worden.
De komende maanden werken wij
samen aan een lokaal sport- en
beweegakkoord voor Noordenveld.
Wij dagen u uit om mee te denken
over de richting die wij in willen
slaan en te participeren in nieuwe
initiatieven die dit gaat opleveren.
Vanuit het Nationaal Sportakkoord
zullen een deel van deze plannen
ook verder gefaciliteerd worden.
Wij bouwen aan een sport- en
beweegakkoord omdat wij iets
willen DOEN.
Waar zijn de bijeenkomsten?
- Norg: 13 november, 19:30-21:30
uur bij De Brinkhof
- Roden: 19 november, 19:30-21:30
uur bij v.v. Roden
- Peize: 20 november, 19:30-21:30
uur bij v.v. Peize
Aanmelden
voor
de
startbijeenkomsten kan via:
https://sportdrenthe.nl/aanmeldensessie-sportakkoord-noordenveld/

