Raadhuisstraat 1, Roden
Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon 050 50 57 222
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

ONTVANGEN AANVRAGEN

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 de gemeentelijke website
www.gemeentenoordenveld.nl

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:
Bouwen:
• Westerbrink 2 te Langelo, het plaatsen van
zonnepanelen in veldopstelling.
Bouwen/Afwijking:
• Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden, het gewijzigd
uitvoeren van een reeds verleende vergunning.
Milieu:
• Vossegatsweg 10 te Peize, het aanleggen van een
gesloten bodemsysteem.

Presidium, raad en raadscommissie
Het presidium, de raad en de raadscommissie
vergaderen op woensdag 16 januari 2019 in het
gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Alle
vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte
uitgenodigd om deze vergaderingen bij te wonen.
De vergadering van het presidium begint om 19:00 VERLEENDE VERGUNNINGEN
uur, de raadsvergadering om 20:00 uur en de
vergadering van de raadscommissie start na sluiting Omgevingsvergunning
van de raadsvergadering en na een korte pauze.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
In het presidium komt het instellen van een van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
auditcommissie aan de orde.
vergunning hebben verleend/besluit hebben
De raadsvergadering kent de volgende genomen voor:
onderwerpen:
Kappen:
• Verlening subsidie 2019 aan Muziekcoöperatie • De Horst 7 te Peize, het kappen van een linde, 7
Peize
januari 2019;
• Beschikbaar stellen van € 60.000,- voor • Oosterduinen D 29 te Norg, het kappen van vier
padelbanen op het complex van de Norger
sparren en een conifeer, met herplantplicht, 8
Tennisvereniging
januari 2019;
• Vaststellen integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 • Padkamp 2B te Roden, het kappen van twee
monumentale bomen, 8 januari 2019;
Op de agenda van de raadscommissie staan de • Oosterduinen D 9 te Norg, het kappen van een
volgende onderwerpen:
den, 8 januari 2019.
• Vaststellen bestemmingsplan herontwikkeling
locatie Vluchtheuvel Norg
OVERIGE VERLEENDE
• Beschikbaar stellen van een aftoppingsbijdrage VERGUNNINGGEN/ONTHEFFINGEN
van € 129.500 aan Actium voor 16 passieve
sociale huurwoningen Oosterveld
De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/
• Vaststellen van een wijziging van de verordening ontheffing** heeft verleend voor:
OZB
• Het organiseren van een hobbymarkt op 17
• Vaststellen Controle protocol 2018
februari 2019 in Roden, 8 januari 2019**.
• Instemmen met het voorontwerp Provinciaal
Inpassingsplan N 373
Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde
datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
Voor de agendapunten van de raadscommissie kunt een bezwaarschrift worden ingediend bij het
u gebruikmaken van het spreekrecht. Hiertoe dient College van Burgemeester en Wethouders van de
u het digitale formulier in te vullen dat u vindt in het gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC
raadsinformatiesysteem (gemeentenoordenveld. Roden. Ten aanzien van de overige vergunning**
nl/gemeenteraad onder het tabje ‘spreekrecht’). kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de
Dit formulier moet voor 12:00 uur op woensdag Burgemeester.
16 januari 2019 door de griffie zijn ontvangen. In
dit systeem vindt u de agenda’s en achterliggende VERKEERSBESLUIT
stukken van deze vergaderingen. Live meeluisteren
via het raadsinformatiesysteem van de raads- en Roden
commissievergadering is mogelijk.
Burgemeester en Wethouders maken bekend,
dat zij een verkeersbesluit hebben genomen
De agenda’s van de raad en de raadscommissie waarbij nabij de Riemsnijder 34 te Roden een
vindt u ook in de bibliotheken van Peize, Norg en parkeerplaats wordt aangewezen als gereserveerde
Roden en op de griffie van het gemeentehuis.
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, door
Voor vragen over de vergaderingen kunt u terecht plaatsing van de borden E6 van bijlage 1 van het
bij de griffie via griffie@gemeentenoordenveld.nl of RVV 1990. Het besluit treedt op 17 januari 2019 in
bellen met 050- 50 27 222.
werking. Het besluit met bijbehorende tekening ligt,

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

met ingang van 17 januari 2019, gedurende 6 weken • de medewerkers handhaving die in dienst zijn van
bij de balie in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1
de gemeente Noordenveld;
in Roden, tijdens de openingsuren ter inzage.
• de sociaal rechercheurs die op basis van de
overeenkomst kunnen worden ingehuurd.
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht Deze toezichthouders kunnen hun taken op basis
kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van deze aanwijzing en op grond van titel 5.2 van
van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. de Algemene wet bestuursrecht uitoefenen. Deze
Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het aanwijzing treedt in werking op 1 januari 2019.
College van Burgemeester en Wethouders gemeente
Noordenveld.
INFORMATIE OVER
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening
SCHADE WIJK MIDDENVELD
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de
De oorzaak van de schade aan de woningen
Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, afdeling
in de wijk Middenveld is op dit moment niet
Bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 RA Assen. Voor
bekend en het college van burgemeester en
het verzoek zal griffierecht worden geheven.
wethouders heeft opdracht gegeven voor een
onderzoek. De resultaten van dit onderzoek
RECTIFICATIE: AANWIJZING
worden eind januari verwacht.
TOEZICHTHOUDERS
Op de site van de gemeente Noordenveld staat
PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ
alle informatie die op dit moment beschikbaar
is. De gemeente stuurt tweewekelijks een
Op 18 december 2018 heeft het college van de
informatieve brief aan de bewoners van de
gemeente Noordenveld besloten om op grond van
wijk. Deze brieven vindt u ook op onze website.
art. 76a van de Participatiewet, art. 53a van de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke
arbeidsongeschikte werknemer (= IOAW) en art.
53a van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige (= IOAZ)
de volgende toezichthouders aan te wijzen:

PMD ZAK NIET OPGEHAALD!?

Het komt vaak voor dat er verkeerd afval in de zakken voor Plastic Metalen en Drankenkartons
(PMD) zit. In dat geval wordt de zak niet meegenomen door de vuilniswagen.
Vanaf deze week worden de zakken waar verkeerd afval in zit voorzien van een sticker. Met deze
sticker willen wij duidelijk maken dat er afval in de zak zit dat hier niet in thuis hoort. Het verzoek
is om dit afval uit de zak te verwijderen en de zak opnieuw bij de weg te zetten voor de volgende
inzamelroute.
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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

17-12-18 09:48

Afspraak burgemeester en wethouders:
Bel 050 50 57 222 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.

