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

VERGADERINGEN
Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert op woensdag
24 april om 20.00 uur aanstaande in het gemeentehuis
in Roden. De zitting is openbaar. Aan de orde komt een
hoorzitting naar aanleiding van een bezwaarschrift,
gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders
van de gemeente Noordenveld van 18 februari 2019. Het
gaat over de handhavingszaak illegale bijgebouwen te
Veenhuizen.
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
Raads- en raadscommissie
De raad van de gemeente Noordenveld heeft in zijn
vergadering van woensdag 10 april 2019 de onderstaande
besluiten genomen:
-	Aanpassing welstandsnota ten behoeve van
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Haarveld’ te
Roden, inspraak en inspraakbesluit; het voornemen
uitgesproken om de welstandsnota ten behoeve van
het bestemmingsplan aan te passen als in het voorstel
is aangegeven en op dit voornemen de wettelijk
voorgeschreven inspraak te voeren en ten behoeve
daarvoor het inspraakbesluit vast gesteld.
-	Advies aan Commissariaat voor de Media inzake
omroep Westerkwartier; Op dit advies is een
amendement aangenomen waardoor besloten is om
op basis van dit amendement het Commissariaat voor
de Media te adviseren om voor de komende vijf jaar de
lokale omroep Westerkwartier aan te wijzen als lokale
omroep voor Noordenveld
-	Kaderbrieven Gemeenschappelijke regelingen; Het
College een aantal reacties op de kaderbrieven mee te
geven om deze over te brengen aan de besturen van
de betreffende gemeenschappelijke regelingen en het
College te verzoeken de raad in kennis te stellen van de
afdoening van deze reacties.
De volledige besluiten vindt u onder het betreffende
agendapunt van deze raadsvergadering in het
raadsinformatiesysteem (www.gemeentenoordenveld.nl/
gemeenteraad).

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

-	Vennootsweg te Een, kadastraal bekend Norg, sectie
Albertsbaan te Roden, 9 april 2019**;
G, nummer 678, het oprichten van een schuur bij een -	Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken
dierenbegraafplaats (legalisatie).
voor het pand Burgers & Zo op 27 april 2019
(Koningsdag), 29 mei tot en met 2 juni 2019 ( Kleintje
Rodermarkt) en van 20 tot en met 25 september 2019
VERLENGING BESLISTERMIJN
(Rodermarktfeestweek), 9 april 2019**.
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een vergunning/ontheffing hebben verleend voor:
omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste zes -	Het plaatsen van een tap en een bakplaat op 27 april
2019 voor het pand Burgers & Zo op 27 april 2019
weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben
(Koningsdag), 9 april 2019;
besloten van die mogelijkheid gebruik te maken en de
Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde
beslistermijn te verlengen voor:
datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
Bouwen:
-	Scharenhulsedijk 11 te Peize, het oprichten van een een bezwaarschrift worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente
kapschuur, verlengd tot 23 mei 2019.
Noordenveld. Ten aanzien van de overige vergunningen**
kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de
VERLEENDE VERGUNNINGEN
burgemeester.
Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders van de AANWIJZING COLLECTIEVE
gemeente Noordenveld maakt bekend dat het heeft FESTIVITEITEN
besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen
Burgemeester en wethouders hebben voor 2019 een
omgevingsrecht (Wabo) te verlenen voor:
aantal zogenaamde collectieve festiviteiten aangewezen
Milieu
(o.g.v. artikel 4:2 van de Apv). Om het mogelijk te maken
-	Zevenhuisterweg 96 te Nieuw Roden: voor het dat de horecabedrijven mee kunnen doen aan deze
veranderen van de vleesvarkenshouderij, 4 april 2019. festiviteiten wordt vrijstelling verleend van de geldende
Met het veranderen worden een aantal zaken in geluidsnormen. De vrijstelling geldt alleen voor (live-)
overeenstemming gebracht met de daadwerkelijke muziekoptredens binnen.
situatie en in de omgevingsvergunning opgenomen.
Daarnaast geldt de vrijstelling alleen voor de
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen horecabedrijven in het dorp waar de festiviteit plaatsvindt,
zienswijzen ontvangen. Het besluit is niet gewijzigd ten op de bij de festiviteit vermelde dagen, tot de vermelde
opzichte van het ontwerpbesluit.
eindtijd.
Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan De volgende festiviteiten zijn aangewezen:
beroep worden ingesteld door belanghebbenden - Koningsdag: nacht van zaterdag 27 april op zondag
die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het 28 april, tot 01.30 uur;
ontwerpbesluit en door belanghebbenden die willen - Hemelvaartfeestweek Roden (29 mei t/m 2 juni):
opkomen tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag,
van het ontwerpbesluit. Het beroepschrift kan worden tot 01.30 uur;
ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling - Feestweek Peize (31 juli 1 t/m 4 augustus): nacht van
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Ook vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tot 04.00 uur;
kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden - Feestvierdaagse Norg (1 t/m 4 augustus): nacht
die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tot 04.00
zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van uur;
beroep zijn griffierechten verschuldigd.
- Rodermarktfeestweek (van 20 tot en met 25 september):
Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als nacht van vrijdag op zaterdag, zondag op maandag,
onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en
voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden woensdag op donderdag tot 04.00 uur. De nacht van
gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank zaterdag op zondag (Rodermarktnacht): geen beperking.
Noord-Nederland. Dit verzoek heeft een schorsende
werking. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie TIJDELIJKE
vindt u op de website van de Rechtbank.
VERKEERSMAATREGELEN

De eerstvolgende raads- en raadscommissievergadering
wordt gehouden op woensdag 8 mei 2019. Voor vragen
over de gemeenteraad kunt u mailen met de griffie via Omgevingsvergunning
griffie@gemeentenoordenveld.nl of bellen met 050 – 50 Burgemeester en wethouders van de gemeente
27 222.
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning
hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
ONTVANGEN AANVRAGEN
Bouwen
-	Sparrenlaan 4 te Norg, het plaatsen van een kozijn in de
Omgevingsvergunning
voorgevel, 8 april 2019.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen Bouwen/Afwijking
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere -	Lijsterbesstraat 5 te Roden, het oprichten van een
berging, 4 april 2019.
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben
ontvangen: enkelvoudige omgevingsvergunningen voor Kappen/Uitrit Geweigerd
-	Ds. Germsweg 17 te Veenhuizen, het aanleggen van
de activiteit:
een uitrit en het kappen van bomen, 4 april 2019.
Uitrit
-	Hofstedenlaan 1 te Roden, het aanleggen van een uitrit.
Kappen
OVERIGE VERLEENDE
-	Hoofdweg 23 te Peest, het kappen van een eik;
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
-	Hoofdstraat 53 te Een, het kappen van een eik en een
kastanje.
De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/
Bouwen
ontheffing** heeft verleend voor:
-	Hoofdstraat 53 te Een, het oprichten van een -	Het organiseren van activiteiten ter gelegenheid van de
paardenstalling/rijhal;
viering van koningsdag in Norg, 8 april 2019**;
-	Verlengde Oude Velddijk 1 te Peize, het plaatsen van -	Het organiseren van een feestelijke afsluiting van
zonnepanelen in veldopstelling;
het “HOERA” voorleesproject op 25 mei 2019 op de

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
tegen een verkeersbesluit binnen zes weken na de dag
van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het
bezwaarschrift moet gericht worden aan: Burgemeester
en wethouders van Noordenveld. Daarnaast kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank NoordNederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht,
Postbus150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek zal
griffierecht worden geheven.

VERKEERSBESLUIT
Roden
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat
zij een verkeersbesluit hebben genomen waarbij een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor Dorth 76
wordt verplaatst naar de Dorth ter hoogte van husnummer
24-26 te Roden door plaatsing van de borden E6 van
bijlage 1 van het RVV 1990
Het besluit treedt op 18 april 2019 in werking. Het
besluit met bijbehorende tekening ligt, met ingang van
18 april 2019, gedurende 6 weken bij de balie in het
gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Roden, tijdens de
openingsuren ter inzage.

ACTUALISATIE MANDAATBESLUIT
WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE
NOORDENVELD
Burgemeester en wethouders hebben op 1 april 2019
besloten om het mandaatbesluit uit 2012 te actualiseren.
In totaal is nu aan 6 medewerkers van de afdeling Beheer
de bevoegdheid gemandateerd om:
1. een voertuig te laten wegslepen en proces-verbaal op te
maken, ter vaststelling van het wegslepen en opslaan,
en
2. een besluit tot toepassing van bestuursdwang aan de
rechthebbende van het voertuig bekend te maken.
Het geactualiseerde mandaatbesluit treedt in werking op
de dag na bekendmaking.

ONTWERP PROVINCIAAL
INPASSINGSPLAN RECONSTRUCTIE
NORGERVAART (N373)

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe maken
bekend dat het ontwerp provinciaal inpassingsplan
reconstructie Norgervaart (N373) met ingang van 10 april
2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. Met dit plan
wil de provincie de leefbaarheid en de verkeersveiligheid
van de N373 tussen Norgerbrug en Huis ter Heide
verbeteren. Het gaat om het verbreden van de wegberm
Voor de hierna genoemde evenementen gelden de en het aanleggen van veilige oversteken en nieuwe
volgende verkeersmaatregelen gedurende de daarbij (fiets)bruggen.
vermelde dagen en tijdstippen:
Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
Roden
In verband met een schoolkorfbaltoernooi op 13 en 14 mei ordening zijn het ontwerp provinciaal inpassingsplan
2019 worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen en de behorende stukken vanaf 10 april 2019 tot en
ingesteld door het plaatsen van borden van E02 bijlage 1 met 21 mei 2019 digitaal in te zien op www.provincie.
drenthe.nl/n373 of via www.ruimtelijkeplannen.
van het RVV 1990:
met
planidentificatiecode
NL.IMRO.9922.
-	Borglaan, vanaf de kruising met de Stinsenweg tot aan nl
IPN373NGHtH.OW01. U kunt het plan ook inzien in het
Borglaan 3 te Roden.
De verkeersmaatregelen gelden op 13 en 14 mei 2019 provinciehuis in Assen. Hiervoor kunt u bellen met het
van 16.00 tot 22.00 uur of zoveel langer of korter als Klantcontactcentrum (0592) 36 55 55.
nodig.
Gedurende de periode van inzage kan iedereen een
Norg
In verband met Koningsdag op 27 april 2019 worden de zienswijze indienen op het ontwerp inpassingsplan. Dit
volgende tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld door kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen
het plaatsen van borden van C01 bijlage 1 van het RVV dient u bij voorkeur digitaal in, via een formulier op
de website van de provincie https://fd9.formdesk.com/
1990:
-	Oosteind (gedeelte tussen Peesterstraat en provinciedrenthe/website_bezwaar_zienswijze. U kunt
ook een schriftelijke zienswijze indienen bij Provinciale
Donderseweg)
-	Donderseweg (gedeelte tussen Oosteind en Ettenlaan) Staten van Drenthe, postbus 122, 9400 AA Assen. Voor
het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een
-	Peesterstraat
De verkeersmaatregel geldt op 27 april 2019 van 11:00 afspraak maken via het Klantcontactcentrum (0592) 36
uur tot 18:00 uur of zoveel langer of korter als nodig is. 55 55.

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.

WAT VINDEN DE
BEZOEKERS VAN HET
CENTRUM VAN RODEN?

TIJDELIJKE AFSLUITING ROTONDE
NIEUWEWEG – CEINTUURBAAN ZUID
Eén van de speerpunten op het gebied van verkeer en vervoer is
dat de fiets op de eerste plaats wordt gezet. Daar waar mogelijk
wordt de fietser voorrang gegeven. Enkele voorbeelden hiervan
zijn de (recente) aanpassingen aan de rotondes MaatlandenHofstedenlaan en Roderweg-Kastelenlaan. Ook de rotonde aan
de Nieuweweg – Ceintuurbaan Zuid zal op deze manier worden
ingericht.

De gemeente Noordenveld wil in haar plannen voor het
centrum van Roden samen met de Zakenkring Roden
rekening houden met de mening en wensen van onze
inwoners en bezoekers. Het doel is een aantrekkelijk
winkelgebied en een compleet winkelaanbod in
Roden: EEN ONVOORSTELBAAR RODEN!

Start werkzaamheden
Roelofs Wegenbouw uit Den Ham start begin week 18 (29 april) met de
uitvoering van de werkzaamheden aan de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan
Zuid. Naar verwachting zullen de werkzaamheden circa 4 weken in beslag
nemen. Gedurende deze periode is de rotonde afgesloten voor het verkeer.

Koopstromenonderzoek
Om dit zo goed mogelijk te doen, sturen wij een groot aantal
inwoners van Roden en omstreken een brief met daarin het
verzoek om mee te werken aan een onderzoek naar uw
winkelwensen en koopgedrag. Waar doet u uw dagelijkse
boodschappen en waar gaat u heen als u een dag gezellig wilt
winkelen? Hoe tevreden bent u over het winkelaanbod? Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door I&O research.

Belevingsonderzoek
Naast bovengenoemd koopstromenonderzoek willen we
ook graag een ‘belevingsonderzoek’ uitvoeren. Via www.
startvragenlijst.nl/centrumroden kan iedereen na het
Paasweekend dit onderzoek invullen. Deze vragen gaan onder
andere over:
- Winkelaanbod
- Sfeer en uitstraling
- Veiligheid
- Netheid (schoonmaak/onderhoud)
- Aankleding van het centrum (bloembakken, feestverlichting,
sfeermuziek, etc.)
- Faciliteiten (bijv. wc, wifi, etc.)

Omleiding
Door middel van bebording wordt het verkeer omgeleid.

PMS 2425C
C 50
M 100
Y 20
B 15

Als u één van bovenstaande enquêtes invult maakt u kans op
een cadeaukaart van Winkelhart Roden.
PMS 2425C
C
M
Y
B

50
100
20
15

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis van Noordenveld en het brengstation is gesloten op de volgende dagen: 19 april (Goede Vrijdag), 22
april (Tweede paasdag), 27 april (Koningsdag).

VERKEERSHINDER DRIEBERGENDIJK
EN LANGBROEK IN PEIZE

IN GESPREK MET EEN RAADSLID
Wilt u in gesprek met een raadslid dan kan dit op woensdag 8 mei 2019. Van 19.30 – 20.00 uur zijn twee raadsleden
aanwezig in de oude hal van het gemeentehuis. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U bent van harte welkom!

OPENINSTIJDEN ZWEMBAD DE HULLEN
Maandag 22 april
2e Paasdag
Dinsdag 23 april

Woensdag 24 april
Donderdag 25 april

Vrijdag 26 april
Zaterdag 27 april
Koningsdag
Zondag 28 april
Maandag 29 april
Dinsdag 30 april

Woensdag 1 mei

EVENEMENTENKALENDER
Voor de evenementen die in onze gemeente plaatsvinden
kunt u de Evenementenkalender van de Kop van Drenthe
raadplegen. Dit kan via een link op de gemeentelijke website
of via de agenda van Kop van Drenthe.nl.

Donderdag 2 mei

Vrijdag 3 mei
Zaterdag 4 mei
Zondag 5 mei
Bevrijdingsdag

10.00 – 13.30 uur
7.00 – 8.30 uur
& 10.00 – 16.00 uur
9.30 – 21.30 uur
7.00 – 8.30 uur
& 10.00 – 16.00 uur
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
Gesloten!
10.00 – 13.30 uur
18.30 – 20.30 uur
7.00 – 8.30 uur
& 10.00 – 16.00 uur
19.30 – 21.30 uur
7.00 – 8.30 uur
& 10.00 – 16.00 uur
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

In de meivakantie, van 29 april tot en met 3 mei 2019, wordt asfaltonderhoud
uitgevoerd aan de Driebergendijk en de Langbroek in Peize. Beide wegen zijn
die week afgesloten voor het doorgaande verkeer. Gelijktijdig worden de naast
de weg gelegen grasbetonstenen vervangen door bermbeton. Het bermbeton
aan de oostzijde wordt als eerste aangebracht. Die moet 3 weken uitharden,
waarna de westzijde van de Driebergendijk en Langbroek aan de beurt is.
Om vroegtijdige belasting van de bermbeton te voorkomen wordt deze fysiek
afgeschermd voor het verkeer. Daardoor blijft er een beperkte rijbreedte over.
Tegemoetkomend verkeer kan elkaar dan op de Driebergendijk en Langbroek
niet passeren. Daarom wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer op beide wegen
ingesteld. Op die wijze blijven de Driebergendijk en Langbroek voor iedereen
toegankelijk. Het eenrichtingsverkeer geldt vanaf de Roderweg (N372) richting
de Vossegatsweg. Deze verkeersmaatregel geldt vanaf 29 april tot en met 14
juni 2019. Fietsverkeer over de Diebergendijk en Langbroek blijft mogelijk.

