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

VERGADERINGEN

•C
 entrum 5a te Lieveren, het vergroten van de
woning.
Uitrit:
•H
 . Scheepstrastraat 27 te Roden, het aanleggen
van een uitrit.
Kappen:
•O
 osterduinen B 15 te Norg, het kappen van
een kastanje, een grove den, een eik en 7
naaldbomen.

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 VERLENGING BESLISTERMIJN
raadplegen via de gemeentelijke website www.
Omgevingsvergunning
gemeentenoordenveld.nl
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
Presidium, raad en raadscommissie
Het presidium, de raad en de raadscommissie burgemeester en wethouders de beslistermijn
van de gemeente Noordenveld vergaderen op een aanvraag om een omgevingsvergunning
op woensdag 21 november 2018 in het eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen.
gemeentehuis.
Alle
vergaderingen
zijn Burgemeester en wethouders hebben besloten
openbaar. U bent van harte uitgenodigd om van die mogelijkheid gebruik te maken en de
deze vergaderingen bij te wonen. Het presidium beslistermijn te verlengen voor:
begint om 19.00 uur en de raadsvergadering om Uitrit:
20.00 uur en na afloop van deze vergadering • Hoofdstraat te Steenbergen kadastraal bekend
Roden, sectie P, nummer 1087, het verbreden
en een korte pauze begin de raadscommissie.
van een uitrit, verlengd tot 13 december 2018;
Vanaf 14 november 2018 vindt u de agenda en
achterliggende stukken van het presidium en de • J. P. Santeeweg 85 te Nietap, het verbreden van
een uitrit, verlengd tot 14 december 2018;
raadsvergadering in het raadsinformatiesysteem
(www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad). • Eeckenbosch 1 te Roden, het verbreden van een
uitrit, verlengd tot 17 december 2018.
De agenda van de raadscommissie kent de
Kappen:
volgende onderwerpen:
• Vaststellen nota evaluatie en toekomst • Oosterduinen Z 10 te Norg, het kappen van een
larix, verlengd tot 13 december 2018.
Afvalbeleid gemeente Noordenveld en daarmee
samenhangende besluiten;
• Opheffing
gemeenschappelijke
regelingen ONTWERP WEIGERING
Novatec en Intergemeentelijke Sociale Dienst OMGEVINGSVERGUNNING
Noordenkwartier;
Burgemeester en wethouders van de
• Wijkgericht werken;
• Vaststellen verordeningen over de gemeentelijke gemeente Noordenveld maken bekend
heffingen en gebruiksvergoedingen voor dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn
sportaccommodaties die gelden in 2019;
• Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet een omgevingsvergunning te weigeren voor
voor Strategische aankoop en sloop van de ‘Oude de bouw van een woning aan de Zandvoort,
supermarkt’ aan de Kerklaan 16 te Veenhuizen. kadastraal bekend Norg, sectie V, nummer 77.
Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht op één Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager
van de punten van de raadscommissie dan kunt u bekendgemaakt op 7 november 2018. De
hiervoor het digitale formulier invullen dat u in het ontwerp weigering omgevingsvergunning en
raadsinformatiesysteem kunt vinden. Dit formulier de bijbehorende stukken liggen met ingang
moet voor 12.00 uur op 21 november 2018 in het van 15 november 2018 tot en met 26 december
bezit van de griffie zijn. De agenda’s en eventuele 2018 ter inzage in het gemeentehuis aan de
bijlagen liggen vanaf 15 november 2018 in de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de
bibliotheek van Peize, Norg en Roden en op de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl
(NL.IMRO.1699.2018PB030-ow01).
De
griffie in het gemeentehuis.
Voor vragen over de agenda of over de publicatie is te vinden op onze website, op
in
de
vergaderingen dan kunt u contact opnemen met www.officiëlebekendmakingen.nl,
de griffie via griffie@gemeentenoordenveld.nl of Staatscourant, het Roder Journaal en De Krant.
Tijdens de termijn van ter inzage legging
telefonisch via 14 050.
U kunt de raads- en commissievergadering live kan iedereen schriftelijk of mondeling een
zienswijze over het ontwerpbesluit geven. Een
volgen via het raadsinformatiesysteem.
schriftelijke zienswijze kan gericht worden
Van de raads- en commissievergadering wordt een aan burgemeester en wethouders, Postbus
videoverslag gemaakt. Hiertoe hangen camera’s in 109, 9300 AC Roden. Voor een mondelinge
de raadzaal. Bij uitzondering zou u in beeld kunnen zienswijze kunt u een afspraak maken met
komen. De gemeente gaat er vanuit dat als u zitting Erik Mosterman van het team Realisatie via
het telefoonnummer 14 050. Wij maken u erop
neemt in de raadzaal u hiermee
attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
akkoord gaat.
omgevingsvergunning kan worden ingesteld als
ONTVANGEN AANVRAGEN
u belanghebbende bent en ook een zienswijze
naar voren hebt gebracht tegen het genoemde
Omgevingsvergunning
ontwerpbesluit.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende VERLEENDE VERGUNNINGEN
aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van Omgevingsvergunning
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Bouwen:
• Eenerstraat 50 te Norg, het aanleggen van twee vergunning hebben verleend/besluit hebben
genomen voor:
padelbanen;

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

Uitrit:
• Lindelaan 34 te Een, het aanleggen van een uitrit,
30 oktober 2018.
Afwijking:
•H
 eerestraat 22 te Roden, het wijzigen van de
bestemming van disco naar café, 31 oktober
2018.
Bouwen/Afwijking:
•D
 e Fledders 8 te Zuidvelde, het oprichten van
een aardappelloods, 2 november 2018.
Bouwen:
•M
 elkweg 9 te Alteveer, het oprichten van een
woning, 24 oktober 2018.
Kappen:
• S chipdijk 5 te Peize, het kappen van een iep, 5
november 2018;
•W
 oldzoom 27 te Roden, het kappen van twee
fijnsparren, 5 november 2018;
•V
 ossegatsweg 15 te Peize, het kappen van een
acacia, 5 november 2018.

OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGGEN/ONTHEFFINGEN
De burgemeester maakt bekend dat hij
vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
• Het verstrekken van zwak-alcoholhoudende
drank tijdens de weihnachtsmarkt op 8
december 2018 te Roden, 5 november 2018**;
• Het organiseren van de ICW Wintercompetitie
op 27 januari 2019 door de Langeloërduinen, 2
november 2018**;
• Het organiseren van een Winterwandeltocht
op 24 november met als start en finish het
Ronostrand te Een, 5 november 2018**;
• Het organiseren van het wielerevenement
‘Kerstcross’ op 26 december 2018 door de
Langeloerduinen te Norg, 5 november 2018**;
• Het organiseren van een kerstmarkt op 15
december 2018 op de Hoofdstraat te Peize, 5
november 2018**.
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. Ten aanzien van de
overige vergunningen** 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:
• Bakkeveenseweg 8 te Een-West. De melding
heeft betrekking op het tijdelijk opslaan van
vaste mest op een perceel tussen de Grensweg
en Bakkeveenseweg te Een-West (kadastraal
bekend gemeente Norg, sectie X, nummer
1158).
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een
wettelijk verplichte bekendmaking.

BESTEMMINGSPLAN
NATUURBEGRAAFPLAATS
DE VELDEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld
maken
bekend
dat
de
gemeenteraad in zijn vergadering van 31 oktober
2018 het bovengenoemde bestemmingsplan
ongewijzigd heeft vastgesteld. Het betreffende
bestemmingsplan (NL.IMRO.1699.2017BP067vg01) voorziet in het ontwikkelen van
een Natuurbegraafplaats op het landgoed
Tonckensborg te Westervelde. Het is de
bedoeling om diverse gronden behorende bij
het landgoed om te zetten naar natuur met
als nevenfunctie natuurbegraafplaats. Door
het inrichten van de percelen ten behoeve van
natuur zal de kwaliteit van het Natuurnetwerk
worden verbeterd. De natuurbegraafplaats
wordt zo ingericht dat de graven eeuwige
grafrust kan worden geboden. Om het
planvoornemen mogelijk te maken zal het ter
plaatse geldende bestemmingsplan worden
herzien.
Inzage en beroep
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan ligt samen met het
eerdergenoemde
bestemmingsplan
en
bijbehorende stukken met ingang van donderdag
15 oktober gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te
Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl. De publicatie is
te vinden op www.officielebekendmakingen.nl
en in het Roder Journaal en de Krant.
Tegen het besluit kan gedurende de
inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit
beroep kan worden ingesteld door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze
naar voren heeft gebracht over het
ontwerpbestemmingsplan;
• een belanghebbende die weliswaar geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, maar
kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in
staat was tijdig een zienswijze in te dienen.
Voor vragen kunt u terecht bij het team
Realisatie via het telefoonnummer 14 050.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking met ingang
van de dag na afloop van de beroepstermijn
van zes weken. Het instellen van beroep schorst
de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan
tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met
het instellen van beroep, een verzoek om een
voorlopige voorziening bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State worden ingediend. De inwerkingtreding
wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een
beslissing op het verzoek is genomen. Voor het
instellen van beroep en voorlopige voorziening
zijn griffierechten verschuldigd.

IN GESPREK MET EEN RAADSLID
Wilt u in gesprek met een raadslid? Dat kan op woensdag 14 november van 19.30 – 20.00
uur in de oude hal van het gemeentehuis. Daar staan twee raadsleden voor u klaar.
Heeft u vragen of suggesties? U bent van harte welkom!

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Op woensdag 28 november 2018 is het brengstation vanaf 13.00 uur gesloten in verband
met een personeelsbijeenkomst.

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.

BEKENDMAKING AMBTSHALVE UITSCHRIJVINGEN
BASISREGISTRATIE PERSONEN
Procedure Vertrokken onbekend waarheen (Vow)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar
zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten
de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden
uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel
2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en zijn vanaf de datum van het besluit datum dus niet meer
actueel ingeschreven in Nederland.
Naam:
O. Al Masalmah
Grmay Mebrahtu Hans

Geboortedatum
12-07-1993
01-01-1982

Datum besluit
08-10-2018
08-10-2018

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@
gemeentenoordenveld.nl of telefoonnummer 14 050.
Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig
en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen
vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de
woongemeente.
Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte
binnen gekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de
mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving‘ te publiceren als de bekendmaking
niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit
bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken
en vangt aan een dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet
omvatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven
waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan
burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande
personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële
ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw
van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

BLADRUIMEN IN UW WIJK
Het hele jaar door werken de wijkteams van de afdeling Beheer aan een prettig
leefklimaat in onze gemeente. In de herfst, wanneer het blad weer van de
bomen valt, gaat veel aandacht en tijd naar het schoonhouden van de straten en
voetpaden. Om de wegen veilig en begaanbaar te houden, wordt veel materieel
en mankracht ingezet.
Nieuwe werkwijze
Dit seizoen introduceren we in de gemeente een andere werkwijze ten opzichte van voorgaande
jaren. Vanaf week 46 tot en met week 52 gaan we met twee teams de woonwijken door om ook
het blad van de voetpaden en het gras te verwijderen. In deze ronde nemen we al het blad mee
wat afkomstig is van de gemeentelijke bomen. We gaan in principe twee keer door alle dorpen
en wijken om al het blad op te ruimen. Hierbij werken we dorp voor dorp, wijk voor wijk en straat
voor straat af. We kunnen helaas niet precies zeggen wanneer de teams in uw straat zijn.
Begrip en medewerking
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, willen wij om uw medewerking
vragen door uw auto, op het moment wanneer het team in uw straat is, tijdelijk te verplaatsen.
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige hinder kunnen veroorzaken maar rekenen op
uw begrip en medewerking. Wanneer u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het
gemeentelijk contactcentrum via 14 050.

TEXTIELINZAMELING
IN NOORDENVELD
In de periode van 19 tot en met 22 november 2018 wordt in de hele gemeente
huis-aan-huis textiel ingezameld door ReShare (Leger des Heils). 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.
Inzamelschema textiel
Maandag 19 november:
Dinsdag 20 november:
Woensdag 21 november:

vierde kwartaal 2018
Roden
Norg, Westervelde, Peest, Zuidvelde, Huis ter Heide, Veenhuizen
Foxwolde, Roderwolde, Leutingewolde, Nietap, Nieuw-Roden,
Roderesch, Alteveer, Langelo, Steenbergen, Een-West, Een
Donderdag 22 november: Lieveren, Peize
Wat mag wel in de kledingzak?
Kleding inclusief ondergoed, schoenen, lakens en dekens, lappen stof, tassen & accessoires,
versleten (boven- en onder) kleding, gordijnen, hoeden en petten, huishoudtextiel en knuffels.
Een kapotte spijkerbroek mag dus ook in de kledingzak!
Wat mag niet in de kledingzak?
Matrassen, natte kleding, poetsdoeken en vloerbedekking mogen niet in de kledingzak. Textiel
waar olie of verf op zit mag niet in de kledingzak, maar hoort thuis in de grijze restafvalcontainer.
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Textielinzameling: goed voor milieu en liefdadigheid
Als u uw gebruikte textiel, kleding en schoenen aan ReShare geeft, draagt u bij aan een
schoner milieu. Dit materiaal wordt opnieuw gebruikt, zo zorgt u voor minder afval. Dat werkt
kostenbesparend en u steunt een goed doel. De vorige huis-aan-huis inzameling (10 tot en met
13 september 2018) leverde 3.600 kilo textiel op. Uiteraard hopen we weer op zo’n fantastisch
resultaat.
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 en meer informatie
Voor
klachten
over
de
textielinzameling, kunt u bellen
met mevrouw Irma Körver van
ReShare,
telefoonnummer:
0800-0322. Kijk voor meer
informatie op www.reshare.nl of
www.gemeentenoordenveld.nl.

