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

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

VERGADERING

-	Het organiseren van festival Wat’n Kunst op 24 - Een els, Aan de Vaart in Roden;
augustus 2019 op de Albertsbaan te Roden en -	Drie essen en twee elzen, Sandebuur in
Welstandscommissie
op 25 augustus op een gedeelte van de Brink te
Roderwolde;
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag
Roden, 8 augustus 2019.
-	Twee lijsterbessen, een eik, esdoorn, berk en een
in de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis.
els, Wiltenkamp in Langelo;
De vergadering van de Welstandscommissie is Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde - Vier berken, Lieverseweg in Langelo;
openbaar. Voor een plantoelichting dient u een datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) - Een eik, populier en een els, Zuidesch in Lieveren;
afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag een bezwaarschrift worden ingediend bij de - Een eik, Schultelaan in Norg;
daaraan voorafgaand ligt de agenda voor een ieder burgemeester.
- Een berk, Hoofdweg in Peest;
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze agenda
- Vier berken een iep, Palderseweg in Lieveren;
tevens raadplegen via de gemeentelijke website Evenementenkalender
- Een eik, Vaartweg in Lieveren;
www.gemeentenoordenveld.nl.
Voor de evenementen die in onze gemeente -	Twee beuken, twee berken en drie eiken,
plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender van
Peesterstraat in Norg;
ONTVANGEN AANVRAGEN
de Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via een link - Twee berken en een eik, Postmaatseweg in Norg;
op de gemeentelijke website of via de agenda van - Een eik, Mensingheweg in Roden;
Omgevingsvergunning
Kop van Drenthe.nl.
- Een berk, populier en een eik Langelaan in Peest;
Burgemeester en wethouders van de gemeente
- Twee berken, Zuidveldigerweg in Peest;
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende KAPMELDINGEN
- Drie kersen, Roeghoornweg in Norg;
aanvragen voor een omgevingsvergunning, GEMEENTELIJKE BOMEN
- Een berk, Hoofdweg in Langelo;
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
- Een els, Noordstukken in Norg;
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige Te kappen aantallen en soorten;
- Een els, Noordesch in Lieveren;
-	Een es en een els, Meerweg in Nietap;
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
- Een berk, Veenkampen in Lieveren;
-	Twee essen, een berk en twee elzen, de Ring in - Een eik, Noordenveld in Roden;
Kappen
Leutingewolde;
-	Natuurschoonweg 15 te Nietap, het kappen van
- Een eik, de Drift in Lieveren;
-	Twee elzen en een eik, Damweg in Leutingewolde; - Twee eiken, Donderseweg in Norg;
twee elzen en een berk;
-	Roderweg 7 te Roden, het kappen van drie bomen. -	Een kers, es, beuk en een eik, Vagevuurselaan in - Een eik, Osbroeksweg in Langelo;
Nietap;
Bouwen
- Een berk en een eik, Oostervoortseweg in Norg;
-	J.P. Santeeweg 116 te Nietap, het verbouwen en - Een eik en een berk, J.P. Santeeweg in Nietap;
- Een eik, Ds. Germsweg in Veenhuizen;
- Een berk, Oosteinderlaan in Leutingewolde;
vergroten van de woning;
- Een eik, Hoofdweg in Veenhuizen;
-	Groene Wegje 14 te Norg, het verbouwen van de - Een els en twee essen, Kruiskamp in Roderwolde; - Een eik, Drentseweg in Veenhuizen;
-	Een eik en vier essen en drie elzen, Westeinde in - Vier eiken, Eikenlaan in Veenhuizen;
woning.
Leutingewolde;
- Een kers, Haulerwijksterweg in Een;
VERLEENDE ONTHEFFINGEN
-	Drie essen en twee elzen, Paulus Potterstraat in - Twee eiken, Meidoornlaan in Veenhuizen;
Nietap;
-	Vijf eiken drie berken en een beuk, Melkweg in
De burgemeester maakt bekend dat hij ontheffing - Een es, Diaconieweg in Roderwolde;
Alteveer;
heeft verleend voor:
-	Een eik, els en een es, Roderwolderweg in - Twee berken en vijf eiken, Hullenweg in Roden;
-	Het organiseren van Roden Live op 18 augustus
Roderwolde;
- Een eik, Esweg in Roderesch;
2019 op de parkeerplaats achter de Pompstee en - Een eik, Haarveen in Foxwolde;
-	Een eik, berk en een populier, Berkenheuvel in
Hotel Onder de Linden, 7 augustus 2019;
- Een wilg, Roderwolderdijk in Roderwolde;
Roderesch;

-	Twee berken, populier, els en een lijsterbes
Middendrift in Roden;
- Een berk, Hoofdweg in Steenbergen;
- Een berk, Veldweg in Nieuw-Roden;
-	Een berk en een eik, Zevenhuisterweg in NieuwRoden;
- Een berk en een acacia, Noorderkroon in Roden;
- Twee essen en twee eiken Norgerweg in Roden;
-	Vijf elzen, een berk en een populier, Stuwweg in
Alteveer;
- Een berk en een els, Giezenstraat in Roderesch;
-	Een esdoorn, Beukenlaan in Nieuw-Roden.
Reden:
De bomen leveren gevaar op door inrotten,
mechanische gebreken of zijn afgestorven. Dit is
naar voren gekomen in de inspectieronde van 2018.
-	Tien eiken, parkeerterrein tussen Laan van
Weldadigheid en Haulerweg te Veenhuizen.
Reden:
Het parkeerterrein wordt uitgebreid
Voor inzage/toelichting kunt u terecht bij de balie
van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
Gemeentehuis
Tijdens de bouwvakvakantie is de balie van het
gemeentehuis van 29 juli tot en met 23 augustus
2019 van 09.00 tot 12.00 uur geopend.
Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar op
maandag tot en met donderdag van 08.00 tot
16.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

AFVALCOACH TIP!

Op voordracht van de Commissie van Aanbeveling, heeft het college van burgemeester en wethouders drie
bijzondere bedrijven uit de gemeente Noordenveld genomineerd. Vanuit de aspecten werkgelegenheid,
innovatie en maatschappelijke betrokkenheid hebben de ondernemers mooie prestaties laten zien. Eén van
de drie genomineerde is:
Harkboot
Harkboot is sinds 2014 gespecialiseerd in de verwijdering van exoten (waterplanten met wortel) met de
harkmethode en in het verwijderen van slib en bagger uit boothuizen en jachthavens. De techniek om
met speciale harkbootjes exotisch woekergroen uit water te halen, werkt veel effectiever dan maaien en
is erg vernieuwend. Harkboot trekt hiermee internationaal de aandacht. Het bedrijf begon te varen met
drie harkboten, maar in 2018 is het bedrijf, onder andere door gebruik te maken van de Bedrijvenregeling
Drenthe, uitgegroeid naar een vloot van vijf boten. Leon Sterk biedt met zijn bedrijf werk aan een aantal
vaste medewerkers en kan een beroep doen op een team aan freelancers. Voor het aantrekken van nieuwe
medewerkers wordt veelvuldig en succesvol de samenwerking gezocht met de gemeente Noordenveld.
Afgelopen jaar werd het bedrijf gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, hét duurzaamheidsinstrument
van Nederland dat organisaties en overheden helpt bij het verminderen van CO2 en kosten. Leon is met
zijn team in een gat gesprongen waar nog niet veel concurrentie actief is, sterke groei lijkt dus mogelijk.
Mogelijkheden tot uitbreiding van de activiteiten worden op dit moment dan ook onderzocht.
De andere genomineerden zijn Elton/Elsun en Boekhandel Daan Nijman.
Op vrijdag 20 september maakt burgemeester Klaas Smid de winnaar bekend tijdens de opening van de
Noorder Expo.

Goed gescheiden GFT-afval ruimt zichzelf op en
hoeft niet in de verbrandingsoven. Dit scheelt veel
geld en is beter voor het milieu. Zorg er daarom
altijd voor dat er geen restafval in jouw GFTcontainer belandt.
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GENOMINEERDE IN BEELD

SPORTCENTRUM DE HULLEN
Openingstijden zwembad van 19 tot en met 25 augustus:
Maandag 19 augustus
Dinsdag 20 augustus
					
Woensdag 21 augustus
Donderdag 22 augustus
					
Vrijdag 23 augustus
Zaterdag 24 augustus
Zondag 25 augustus

18.30 – 20.30 uur
7.00 –08.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
19.30 – 21.30 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur 1 Euro zwemmen!
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
18.30 - 20.00 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
10.00 – 12.00 uur
10.00 – 13.30 uur

Alle lessen starten weer vanaf: maandag 26 augustus.

