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

RAADSBESLUITEN
De raad van de gemeente Noordenveld heeft in zijn
vergadering van maandag 6 november 2017 de
programmabegroting gemeente Noordenveld 2018
vastgesteld.
De begroting is vastgesteld met in achtneming van
zes amendementen en vijf moties. De vastgestelde
begroting en de daarop ingediende moties en
amendementen vindt u onder deze vergadering
terug in het raadsinformatiesysteem (bestuur.
gemeentenoordenveld.nl/Vergaderingen).
Op woensdag 8 november 2017 heeft de
gemeenteraad het onderstaande besluit genomen:
-	Coördinatieregeling Oosterveld: voor het
plangebied Oosterveld de coördinatieregeling van
toepassing te verklaren bij het uitwerkingsplan
Oosterveld Norg en het bestemmingsplan
verbrede reikwijdte Oosterveld Norg.
Dit besluit vindt u terug in het raadsinformatiesysteem
onder dit punt van deze vergadering.
Voor vragen over de vergaderingen kunt u bellen
met de griffie via telefoonnummer 14 050 of mailen
naar: griffie@gemeentenoordenveld.nl

VERGADERINGEN
Presidium, gemeenteraad en
raadscommissie
Het presidium, de raad en de raadscommissie
vergaderen op woensdag 29 november 2017 in het
gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar
en u bent van harte welkom om aanwezig te
zijn. De aanvangstijd van de raadsvergadering
kunt u vinden In het raadsinformatiesysteem. De
agenda’s en eventuele achterliggende stukken
vindt u online in het raadsinformatiesysteem
onder de betreffende vergadering (bestuur.
gemeentenoordenveld.nl/Vergaderingen).
Vanaf 14 november 2017 staan de stukken van
de raadscommissie in dit systeem en vanaf 23
november 2017 de stukken van de raad en het
presidium.
U kunt inspreken op de agendapunten van de
raadscommissie. Hiervoor dient u het digitale
formulier in te vullen dat u ook kunt vinden
in het raadsinformatiesysteem: (bestuur.
gemeentenoordenveld.nl/Organisatie).
Uw aanmelding moet voor 12.00 uur op woensdag
29 november 2017 door de griffie ontvangen zijn.
Voor vragen over de vergaderingen kunt u terecht
bij de griffie via telefoonnummer 14 050 of per
mail: griffie@gemeentenoordenveld.nl
Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert in de
even weken op donderdag 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.

ONTVANGEN AANVRAGEN
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: enkelvoudig/
meervoudige omgevingsvergunningen voor de
activiteit:

Bouwen/Uitrit:
-	Schapendrift te Norg, het oprichten van een
woning en het aanleggen van een uitrit.
Brandveilig gebruik:
-	Giezenstraat 9 te Roderesch, het brandveilig
gebruiken van het pand.
Kappen:
- Oostindie 6 te Nietap, het kappen van een beuk;
-	Oosterduinen Z 47 te Norg, het kappen van tien
sparren.
Bouwen
-	Westeind 1 te Westervelde, het oprichten van een
bedrijfsgebouw.
Bouwen rectificatie:
-	Veenhuizerweg 17 te Een, het oprichten van
een woning en berging (was gepubliceerd als
Veenhuizerweg 15 te Een).

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 het bouwen van een woning
met atelier op het perceel Ds. Germsweg 11 in
Veenhuizen.
Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager
bekendgemaakt op 7 november 2017. De ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken
kunt u inzien van 9 november tot en met 20 december
2017 in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat
1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1699.2017PB023-cc01) en de gemeentelijke
website www.gemeentenoordenveld.nl.
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.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken via het telefoonnummer 14 050.
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:
Kappen:
-	Havezathenlaan 109 te Roden, het kappen van
een notenboom en een berk, 2 november 2017;
-	Ceintuurbaan Noord 26 te Roden, het kappen
van een populier, 7 november 2017;
-	Hooiweg 4 te Roderwolde, het kappen van twee
wilgen en een els, 7 november 2017.
Bouwen:
-	Schoolstraat 1 te Roden, het oprichten van een
schuur, 3 november 2017;
-	Kortewijk 7 te Nieuw-Roden, het intern
verbouwen van de woning, 6 november 2017;
-	Zuidenveld 27 te Roden, het verbouwen van de
woning, 7 november 2017.
Bouwen/Afwijking:
-	Wederikweg 25 te Peize, het oprichten van een
woning, 7 november 2017.

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

Binnen zes weken na 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.
Milieu
Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend de volgende melding op grond
van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
-	Eikenlaan te Veenhuizen, tijdelijke opslag van
vaste mest.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een
wettelijk verplichte bekendmaking.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordenveld maken bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Schoolstraat 22 te
Westervelde’ ter inzage wordt gelegd.
Het
betreffende
bestemmingsplan
voorziet gedeeltelijke herziening van het
bestemmingsplan om een (uitbreiding van een)
bijgebouw aan de Schoolstraat 22 te Westervelde
mogelijk te maken. Het plangebied, Schoolstraat
22 te Westervelde, ligt nabij de kruising van de
Schoolstraat en de Kampweg in Westervelde. Het
plangebied omvat het perceel kadastraal bekend
gemeente Norg, sectie V, nummer 47, gelegen
aan de Schoolstraat en Kampweg en het perceel
kadastraal bekend gemeente Norg, sectie V,
nummer 46 gelegen aan de Kampweg. Op grond
van de huidige juridische/planologische regeling
is het niet mogelijk om een (uitbreiding van een)
bijgebouw binnen de agrarische bestemming
te realiseren. Voorliggend bestemmingsplan
voorziet hierin.

Reden:
Standplaatsverruiming voor de te behouden
bomen. Sprake van een verhoogde gevaarzetting,
onevenredig veel onderhoud, overmatige overlast
en ten behoeve van een reconstructie. Voor meer
informatie (inzage) kunt u terecht bij de balie van het
gemeentehuis.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
SCHOOLSTRAAT 22 TE
WESTERVELDE
Burgemeester
en
wethouders
van
de
gemeente Noordenveld maken bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Schoolstraat 22 te
Westervelde’ ter inzage wordt gelegd.
Het betreffende bestemmingsplan voorziet
gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan
om een (uitbreiding van een) bijgebouw aan de
Schoolstraat 22 te Westervelde mogelijk te maken.
Het plangebied, Schoolstraat 22 te Westervelde,
ligt nabij de kruising van de Schoolstraat en de
Kampweg in Westervelde. Het plangebied omvat
het perceel kadastraal bekend gemeente Norg,
sectie V, nummer 47, gelegen aan de Schoolstraat
en Kampweg en het perceel kadastraal bekend
gemeente Norg, sectie V, nummer 46 gelegen aan
de Kampweg. Op grond van de huidige juridische/
planologische regeling is het niet mogelijk om
een (uitbreiding van een) bijgebouw binnen de
agrarische bestemming te realiseren. Voorliggend
bestemmingsplan voorziet hierin.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag 16
november tot en met 27 december 2017 ter inzage in
het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden.
Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2017BP064Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende ow1) en de gemeentelijke website www.
stukken liggen met ingang van donderdag gemeentenoordenveld.nl.
16 november tot en met 27 december 2017
ter inzage in het gemeentehuis aan de Zienswijze
Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een
stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen. ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk
nl
(NL.IMRO.1699.2017BP064-ow1) kenbaar maken aan de gemeenteraad van de
en
de
gemeentelijke
website
www. gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC RODEN
gemeentenoordenveld.nl.
of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld:
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan postbus@gemeentenoordenveld.nl, onder vermelding
een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp van
‘Zienswijze
ontwerpbestemmingsplan
schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad Schoolstraat 22 te Westervelde. Een zienswijze kan
van de gemeente Noordenveld, Postbus ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een
109, 9300 AC RODEN of via het e-mailadres afspraak worden gemaakt met de heer C. Abma van
van de gemeente Noordenveld postbus@ het team Realisatie, telefoon 14 050.
gemeentenoordenveld.nl, onder vermelding
van
‘Zienswijze
ontwerpbestemmingsplan WIJZIGING
Schoolstraat 22 te Westervelde. Een zienswijze ARBEIDSVOORWAARDENREGELING
kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor
kan een afspraak worden gemaakt via telefoon Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken hierbij bekend dat per 1 augustus
14 050.
2017, 1 december 2017, 1 januari 2018 en 1 juli 2018
KAPMELDINGEN
de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente
GEMEENTELIJKE BOMEN
Noordenveld wordt gewijzigd. De wijzigingen zijn van
de LOGA-circulaires (U201700653 en U201700735)
Locatie, aantallen en soorten
en zijn deels van financiële aard en deels redactioneel.
-	Eén eik op het gemeentelijke gazon aan de
Leliestraat ter hoogte van nummer 14 te Norg; Burgemeester en wethouders en de
-	Vijf lijsterbessen aan de Poelakkers te Peize ter werkgeverscommissie
van
de
raad
hoogte van nummers 20 tot en met 38;
van de gemeente Noordenveld maken
-	Vijf sierkersen aan de Hullenweg te Roden ter hierbij bekend dat per 1 januari 2017 de
hoogte van nummers 23 tot en met 41;
arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente
-	Eén eik op de gemeentelijke houtwal naast Jan Noordenveld wordt gewijzigd. De wijzigingen
Fabriciuslaan aan de Molenweg 1 te Roden;
per 1 januari 2017 hebben betrekking op
-	Zes platanen en 665 m2 bosplantsoen bij zwembad het invoeren van de Regeling individueel
de Hullen Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden.
keuzebudget.

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.

‘ONDERNEMEND NOORDENVELD’ GROOT SUCCES
Op dinsdag 7 en woensdag
8 november waren de
Promotiedagen in de
Martiniplaza. De gemeente
Noordenveld stond hier samen
met OCN (OndernemersContact
Noordenveld), Smits Expo,
Startel, Teams + more, Boonstra
Verswaren, VDL Wientjes Roden,
Kaaslust, Matchpunt werkt en
Maallust op de ‘ondernemend
Noordenveld’ stand op het
Westerkwartier Noordenveld plein.
Met een geheel nieuw concept
stond Noordenveld er samen
met de ondernemers die hebben
laten zien hoe ondernemend
Noordenveld is.

AANSLAG GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN VIA MIJNOVERHEID.NL
Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de gemeente Noordenveld biedt haar
diensten steeds vaker digitaal aan. Sinds 2017 kunnen inwoners de aanslag voor de
gemeentelijke belastingen via MijnOverheid ontvangen. Nog niet alle inwoners maken
echter gebruik van deze gelegenheid.
Meld u aan met uw DigiD bij mijnoverheid.nl
Wilt u de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2018 digitaal ontvangen? Registreert
u zich dan voor de Berichtenbox op mijnoverheid.nl. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig.
Na de registratie kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox. Als u zich nog vóór 1
januari 2018 aanmeldt, ontvangt u in januari de aanslag voor 2018 in uw Berichtenbox.
U ontvangt een e- mail zodra de aanslag in de Berichtenbox staat. Hiervoor moet u wel
uw e-mailadres registreren bij MijnOverheid.nl
Vergeet niet het vinkje
Als u in uw persoonlijk ‘Mijn Overheid pagina’ bent, klikt u op ‘instellingen’. Vervolgens
klikt u onder organisaties Berichtenbox op ‘gemeenten’. U kunt nu bij de gemeente
Noordenveld een vinkje plaatsen.

GRATIS SNOEIAFVAL BRENGEN IN NOVEMBER
Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen op zaterdag 25 november 2017 gratis hun snoeiafval wegbrengen van 8.00
tot 15.00 uur in:
- Peize, bij de gemeentelijke werkplaats aan De Aanleg;
- Roden, op een aangemerkt deel van het Vlasveen;
- Norg, op het terrein van de voormalige gemeentelijke werkplaats aan de Eenerstraat 69.

Voordelen digitale aanslag
Behalve van de gemeente kunt u via Mijnoverheid.nl post van organisaties zoals de
Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB en het UWV ontvangen.Uiiteindelijk sparen we het
milieu, als we allemaal minder papier gaan gebruiken.
Liever niet digitaal?
Als u zich niet registreert voor de Berichtenbox, dan ontvangt u de aanslag van 2018
gewoon per post.

Het storten van snoeiafval kan alleen op 25 november, op andere dagen wordt het gezien als een overtreding en kan leiden
tot boetes.

Vergeet niet om uw afvalpas mee te nemen, anders krijgt u geen toegang tot het terrein.
Dienstverlening Brengstation
Op zaterdag 25 november 2017 is het Brengstation aan de Overslagweg 3 te Roden normaal geopend van 9.00 tot 15.45
uur. Hier kunt u, zoals gebruikelijk, met alle afvalsoorten
terecht. Echter, hier zijn en blijven de normale regels van
kracht. Dit betekent dat als u hier uw snoeiafval komt
brengen, dit niet gratis, maar tegen betaling van €0,13
per kilo.
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UITNODIGING JIP EN JANNEKE-TAAL
Op 21 november 2017 is er van 19.30 tot 21.30 uur in de oude hal van het
gemeentehuis een avond over taal een taalgebruik. Dit is in het kader van het jaar
van de democratie.
Graag aanmelden vóór 14 november via info@scheepstrakabinet.nl.

PRATEN MET EEN RAADSLID?
Op woensdag 15 november 2017 zijn in het Nassaucollege in Norg twee raadsleden aanwezig die u kunt spreken. U
bent welkom van 19:30 – 20:00 uur.
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Test uw kennis
28 NOVEMBER
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noordenveld.nl/pmdquiz
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Weet u welk afval in de PMDzak moet? Doe de PMDquiz!

