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
de vergadering op woensdag 10 oktober 2018 de
volgende besluiten genomen:
• Benoeming van de heer Smeenge als
plaatsvervangend burgemeester bij afwezigheid
van alle collegeleden
• Vaststelling van de omgevingsvergunning
Zandvoort te Norg
• Vaststelling van de opdracht doorontwikkeling
Museum Havezathe Mensinge
• Vaststelling van het bestemmingsplan Melkweg
9 te Alteveer
• Financiering en vaststelling van de
uitgangspunten en randvoorwaarden van het
onderzoek naar een nieuw brengstation
• Financiering en vaststelling van de
uitgangspunten en randvoorwaarden voor het
onderzoek naar een moderne gemeentewerf
• Vaststelling van de aangepaste bouwverordening
Noordenveld
• Vaststelling
van
de
verordening
gegevensverstrekking basisregistratie personen
van de gemeente Noordenveld
• Vaststelling van de wijziging APV in verband
met het bomenbeleidsplan
• Vaststelling van de verordening op de
vertrouwenscommissie 2018-2022
• Vaststelling van het aanpassen Reglement van
Orde en de Verordening op de raadscommissie
• Vaststelling
van
de
bijbehorende
begrotingswijzigingen
De volledige besluiten vindt u onder
het agendapunt van deze vergadering
in
het
raadsinformatiesysteem
(www.
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad).
Voor vragen over de vergadering kunt u bellen
met de griffie via 14 050 of mailen naar griffie@
gemeentenoordenveld.nl

VERGADERING
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

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: enkelvoudige/
meervoudige omgevingsvergunningen voor de
activiteit:
Kappen:
• Oosterduinen D 9 te Norg, het kappen van vier
bomen;
• Woldzoom 27 te Roden, het kappen van twee
dennen;
• Schipdijk 5 te Peize, het kappen van een iep.
Bouwen:
• Amerika 16 te Een, het veranderen van de
voorgevel;
• Groningerstraat 16 te Roden, het oprichten van
een hobby- en dierenverblijf;

•H
 elsterland 2 te Roden, het oprichten van een
garage;
•H
 oofdweg 122 te Veenhuizen, het plaatsen van
zonnepanelen op het dak;
•C
 eintuurbaan Noord 127 te Roden, het plaatsen
van een overheaddeur;
•H
 ulststraat 19 te Norg, het plaatsen van een
dakkapel;
•H
 . Scheepstrastraat kavel 7 te Roden, het
oprichten van een garage;
•H
 . Scheepstrastraat kavel 8 te Roden, het
oprichten van een garage.
Bouwen/Uitrit:
•K
 atoel 2 te Roden, het oprichten van een woning
en het aanleggen van een uitrit.
Bouwen/Uitrit/Slopen:
• S choolstraat 5A te Westervelde, het plaatsen
van een woonunit voor mantelzorg en het
aanleggen van een uitrit.
Uitrit:
• Boskamp 36 te Roden, het aanleggen van een
uitrit;
• Kamperfoelie 6 te Roden, het verbreden van een
uitrit.

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:
• Esweg te Norg (voor huisnummer 12), het
kappen van een eik, 4 oktober 2018.
Bouwen (ingetrokken):
• Langeloërweg 54 te Norg, het vergroten van de
woning, 5 oktober 2018.
Bouwen:
• Ceintuurbaan Noord 126A te Roden, het plaatsen
van drie garageboxen, 9 oktober 2018;
• Smeulerhof 18 te Veenhuizen, het plaatsen van
zonnepanelen op het dak, 9 oktober 2018.
Bouwen/Afwijking:
• Raadhuisstraat 22 te Roden, het vestigen van
een afhaal- en bezorg pizzeria, aanbrengen
van gevelreclame en het plaatsen van een
ventilatiekanaal, 5 oktober 2018.
Bouwen/Werken:
• Kadastraal bekend Peize, sectie M, nummer 38,
het bouwen van een fietstunnel onder de N372 ter
hoogte van de afslag Brunlaan te Peize, 8 oktober
2018.
Werken
• Achter de Hor te Lieveren, kadastraal bekend
Roden, sectie O, nummer 429, het tijdelijk opslaan
van baggerspecie: opnieuw verleend, de vorige
vergunning komt hiermee te vervallen, 8 oktober
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.

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING
SCHANSWEG 16B TE EEN-WEST
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 oprichten van een foliebassin en
het actualiseren van de bedrijfsopzet op het perceel
Schansweg 16b te Een-West.

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

Inzage
Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager
bekendgemaakt op 9 oktober 2018. De ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 18 oktober tot en met 29
november ter inzage in het gemeentehuis aan
de Raadhuisstraat 1 te Roden. De publicatie is te
vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, de
Staatscourant, het Roder Journaal en De Krant.
Zienswijze
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 met de heer C.
Abma van het team Realisatie 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.

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING
VELDWEG 1 PEEST
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 uitbreiden van de bestaande
bedrijfsbebouwing op perceel Veldweg 1 te Peest.

1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken
raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.
nl
(http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.1699.2017PB028ow01). De publicatie is te vinden op onze
website, op www.officielebekendmakingen.nl,
in de Staatscourant, het Roder Journaal en De
Krant.
Zienswijze
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 met
Maarten Breukers van het team Realisatie 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.

ANTERIEURE OVEREENKOMST
KAATSWEG 1 RODERESCH
Partijen, plan, locatie
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld en de initiatiefnemer, hebben op 28
september 2018 een anterieure overeenkomst
gesloten. In deze anterieure overeenkomst
zijn afspraken gemaakt over het wettelijk
verplichte verhaal van kosten en de vrijwaring
voor planschade voor de sloop en herbouw van
een woning aan de Kaatsweg 1 Roderesch,
kadastraal bekend gemeente Roden, sectie P,
nummer 747. Tevens zijn afspraken gemaakt
over de sloop van bestaande bebouwing en
landschappelijke inpassing van de nieuwe
gebouwen.

Inzage
Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager
bekendgemaakt op 9 oktober 2018. De ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 18 oktober tot en met 29
november 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.
officiëlebekendmakingen.nl, in de Staatscourant, Algemene informatie
Een anterieure overeenkomst betreft een
het Roder Journaal en De Krant.
overeenkomst over de grondexploitatie die
Zienswijze
de gemeente met één of meerder particuliere
Tijdens de termijn van ter inzage legging kan grondeigenaren sluit voorafgaand aan het
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze vaststellen van een bestemmingsplan dan wel
over het ontwerpbesluit geven. Een schriftelijke het verlenen van een omgevingsvergunning
zienswijze kan gericht worden aan burgemeester buitenplanse afwijking (als bedoeld in artikel 2.1,
en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden. eerste lid, onder c juncto artikel 2.12, eerste lid,
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen
afspraak maken met de heer C. Abma van het omgevingsrecht). Het vaststellen van een
team Realisatie via het telefoonnummer 14 050. exploitatieplan is hierdoor niet meer noodzakelijk.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep Met het sluiten van de overeenkomst
tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kan wordt voldaan aan de verplichting dat het
worden ingesteld als u belanghebbende bent kostenverhaal anderszins is verzekerd (artikel
en ook een zienswijze naar voren hebt gebracht 6.12 Wet ruimtelijke ordening). Daarnaast heeft
tegen het genoemde ontwerpbesluit.
de gemeente met deze zakelijke weergave
voldaan aan het bepaalde in artikel 6.24, leden
ONTWERP1 en 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel
OMGEVINGSVERGUNNING
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.
KAATSWEG 1 RODERESCH
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en
de zakelijke beschrijving van de inhoud daarvan
Burgemeester en wethouders van de gemeente kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader ingediend. Verder kunnen aan deze zakelijke
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht weergave geen rechten worden ontleend.
voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor sloop en nieuwbouw van een KAPMELDINGEN
GEMEENTELIJKE BOOM
woning met bijgebouw.
• een els in het talud van de gemeentelijke
Inzage
watergang achter de Winsinghhof (Brink 10)
De ontwerp-omgevingsvergunning en de
te Roden.
bijbehorende stukken kunt u met ingang van 18
oktober 2018 tot en met 28 november inzien Voor toelichting en inzage kunt u terecht bij de
in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat balie van het gemeentehuis.

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.

WEGENONDERHOUD
LIEVERSEWEG IN LANGELO
In verband met onderhoud aan de Lieverseweg is deze weg van 22 oktober 2018 tot 30 november
2018 afgesloten voor alle doorgaande verkeer, inclusief fietsers. De brug in de Lieverseweg wordt
verwijderd en er worden twee otterpassages in de Lieverseweg aangebracht. Omdat daarvoor de
Lieverseweg is afgesloten, wordt gelijktijdig onderhoud aan de klinkerverharding uitgevoerd. De
Lieverseweg is vanaf de brug tot aan de Osbroeksweg voor alle verkeer gestremd. Fietsverkeer
vanaf Alteveer over het Lieversediep richting Lieveren blijft wel mogelijk. Het doorgaande verkeer
wordt omgeleid met behulp van borden.

BRENG ZATERDAG 27 OKTOBER
GRATIS UW SNOEIAFVAL WEG!
Heeft u snoeiafval? Op zaterdag 27 oktober 2018 kunt u het van 8.00 tot 15.00 uur
(met uw afvalpas) gratis wegbrengen in:
Peize: bij de gemeentelijke werkplaats aan De Aanleg 4;
Roden: op een aangewezen plek van het Vlasveen;
Norg: op het terrein van de voormalige gemeentelijke werkplaats aan de Eenerstraat 69.
Onder snoeiafval verstaan wij takken en dergelijke, geen spoorbielzen, hout van schuttingen,
vlechtschermen, stobben en ander tuinafval.
Let op:
• Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen;
• Storten buiten de aangegeven data en tijdstippen is niet de bedoeling.

Op zaterdag 1 december 2018 organiseren we opnieuw een gratis Takkenbrengdag.

VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN(BRP)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art.2.21 en 2. 22 Wet
Basisregistratie Personen (BRP).
Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie
personen van de gemeente Noordenveld staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de
gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in
Nederland wonen.
Naam		
T. Yousfi		
A. Lafi		
G.N.J. Kalk		

Geboortedatum
06-09-1989
01-01-1995
02-10-1990

Datum voornemen		
10-10-2018		
10-10-2018		
10-10-2018		

Uitschrijven naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend

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.

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:			
M. Uneken			

Geboortedatum
10-04-1973

Datum besluit		
12-09-2018		

Uitschrijven naar
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
of telefoonnummer 14 050.
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.

SPORTCENTRUM DE HULLEN
Openingstijden zwembad De Hullen tijdens de Herfstvakantie 2018
Maandag 22 oktober		
Zwem4daagse: 17.30 tot 20.00 uur
Dinsdag 23 oktober 		
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
							
Zwem4daagse: 17.30 tot 20.00 uur
Woensdag 24 oktober 		
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
							
Zwem4daagse: 17.30 tot 20.00 uur
Donderdag 25 oktober 		
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
							
Zwem4daagse: 17.30 tot 20.00 uur
Vrijdag 26 oktober
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
							
Zwem4daagse: 17.30 tot 20.00 uur
Zaterdag 27 oktober 		
Géén zwemlessen
							
10.00 – 12.00 uur
Zondag 28 oktober 			
10.00 – 13.30 uur

Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op
met het team Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@gemeentenoordenveld.
nl of 14 050. Als wij binnen vier weken na de datum van de verzending van het voornemen geen
reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit naar onbekend.

HET BLAD KAN WEER IN DE BLADBAK!
Het blad begint weer te vallen. De gemeente Noordenveld wil graag de inwoners
de mogelijkheid bieden om het blad apart aan te bieden. Daarmee willen we het
niet alleen gemakkelijker maken, maar ook goedkoper. Blad uit de bladbakken
kunnen we namelijk goedkoper afvoeren dan het afval uit de gft-container. Minder
blad in de gft-container leidt dus tot lagere kosten en dat is weer gunstig voor de
afvalstoffenheffing.
Werkwijze
De bladbakken worden weer geplaatst door
de medewerkers van de gemeente. We maken
routes, zodat onze kraanwagen de bladbakken
periodiek kan legen. Het is dus niet nodig om
te melden dat een bladbak vol zit, want ze
komen er regelmatig langs.
Alleen voor blad
De bladbakken zijn speciaal bedoeld voor
bladafval en niet voor ander tuin- of snoeiafval.
Als dit er wel in zit, kan het afval niet voor het
lagere tarief worden afgevoerd. Ook moet het
apart worden opgehaald, zodat het legen van
de bladbak langer zal duren.
Eigen bladbak maken
U mag zelf ook een bladbak maken. Voorwaarden zijn dat de bak minimaal 2x2 meter is en dat we
erbij kunnen met onze kraanwagen. Houdt u er daarom ook rekening mee dat de arm van de kraan
vrij boven de bak kan bewegen. Geeft u het even door als u er een plaatst? Dan kunnen wij hem
in de route opnemen.
Tot wanneer?
Eind december zullen we de bladbakken weer weghalen. Als u zelf een bladbak heeft gemaakt,
vragen wij u om die ook weer zelf weg te halen.

