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

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:
Uitrit
• Hoppekampweg 10 te Peize, het verbreden van een
uitrit.
Bouwen
• Leeksterweg 13 te Roden, het veranderen van de
aanbouw van de woning;
• Oostervoortseweg 1 te Lieveren, het realiseren van
een overkapping;
• Okster 5 te Roden, het oprichten van een tuinhuis;
• Havezathenlaan 35 te Roden, het oprichten van een
bijgebouw (Vervangende nieuwbouw);
• H. Scheepstrastraat 25 te Roden, het plaatsen van
een dakkapel.
Bouwen/Afwijking
• Oosterzoom 6 te Peize, het realiseren van een
dakopbouw op de garage.
Bouwen/Kappen/Werken
• Hoofdweg 22 te Langelo, het oprichten van een
overkapping, het kappen van zeven bomen en het
verharden van het terrein.
Brandveilig gebruik
•  Brink 24 te Roden, het brandveilig gebruiken van
het pand.

VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
burgemeester en wethouders de beslistermijn op een
aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal
met ten hoogste zes weken verlengen. Burgemeester
en wethouders hebben besloten van die mogelijkheid
gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen
voor:
Kappen
• Oosterduinen B 26 te Norg, verlengd tot 20 mei
2018;
• Achter ’t Bos 3 te Lieveren, verlengd tot 18 mei
2018;
• Bonhagen K 24 te Norg, verlengd tot 18 mei 2018.

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:
Bouwen/Afwijken
• Schoolstraat 15 te Een, het gewijzigd (ten aanzien
van verleende vergunning) bouwen van een
garage, 9 april 2018.
Werken
• Hullen te Roden, kadstraal bekend Roden, sectie P,

nummer 702, het verbreden van een dam en het
aanleggen van een buis, 9 april 2018;
• Zuider-/Middendrift te Roderesch, kadastraal
bekend Roden, sectie P, nummer 539, het dempen
van enkele sloten.
Kappen
• Oosterduinen B 27 te Norg, het kappen van een
grove den, 10 april 2018;
• Oosterduinen D 25 te Norg, het kappen van twee
grove dennen, 5 april 2018;
• Oosterduinen Z 2 te Norg, het kappen van een eik,
9 april 2018.
Afwijking
• Amerika H 26 te Een, het afwijken van het
bestemmingsplan voor de verbouw van een
recreatiewoning, 9 april 2018.
Bouwen
• Zijpendaal 68 te Roden, het oprichten van een
tuinhuis, 6 april 2018;
• Padkamp 23 te Roden, het vergroten van een
supermarkt, 9 april 2018.

OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/
ontheffing** heeft verleend voor:
• het ten gehore brengen van live muziek vanaf een
podiumwagen nabij Brink 14 te Roden op 10, 12
en 13 mei 2018 gedurende ‘Kleintje Rodermarkt’,
10 april 2018**;
• het organiseren van live muziek vanaf een
podiumtrailer op 10 en 12 mei 2018 op de weg
tussen Heerestraat 1 en 2 te Roden gedurende
‘Kleintje Rodermarkt’, 10 april 2018**;
• het organiseren van live muziek op het terras
bij Heerestraat 2 te Roden gedurende ‘Kleintje
Rodermarkt’, 10 april 2018**.
Binnen zes weken na de achter de vermelde datum
kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een
bezwaarschrift worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld. Voor de overige vergunningen**
kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de
burgemeester.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend de volgende melding op grond van
het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben
ontvangen van:
• P.A.C.R., Havenstraat 3A, 9321 DA Peize. De
melding heeft betrekking op het veranderen van
een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een
wettelijk verplichte bekendmaking.

VOORAANKONDIGING
BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders maken op grond van
artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
bekend, dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan
voor te bereiden voor: Herontwikkeling perceel J.P.
Santeeweg 127 te Nietap BP062.
Dit is een vooraankondiging. Dat betekent
concreet dat er nog geen mogelijkheid is om
zienswijzen naar voren te brengen. Zodra de
plannen gereed zijn om ter inzage te worden
gelegd, kunt u dit lezen op de gemeentelijke
website www.gemeentenoordenveld.nl en www.
officielebekendmakingen.nl. Op dat moment
is het ook mogelijk om een reactie op de plannen te
geven.

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

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Voor de hierna genoemde evenementen gelden de
volgende verkeersmaatregelen gedurende de daarbij
vermelde dagen en tijdstippen:
Roden
In verband met de activiteiten gedurende ‘Kleintje
Rodermarkt’ voor de hierna genoemde wegen
en gedurende de daarbij vermelde periode of
zoveel langer of korter als nodig is, de volgende
verkeersmaatregelen te treffen:
Gedurende de periode vanaf maandag 7 mei 2018
vanaf 07.00 uur tot en met maandag 14 mei 2018
tot 18.00 uur: Instellen geslotenverklaring voor
voertuigen in beide richtingen, door plaatsing van
borden C1, RVV 1990:
- Brink (tussen Schoolstraat en Raadhuisstraat);
- Brink/Mensingheweg (tussen Schoolstraat en
Spijkerzoom).
Gedurende de periode vanaf maandag 7 mei 2018
van 07.00 uur tot en met zondag 13 mei 2018:
Instellen parkeerverbod zone, door plaatsing van
borden E1, RVV 1990 (zone begin en zone einde):
- Jachtlaan, Heidelaan, Spijkerzoom, Floralaan,
Faunalaan, Boslaan, Kamplaan, Valkenierslaan,
Paaskamp.
Gedurende de periode vanaf maandag 7 mei 2018
van 07.00 uur tot en met zondag 13 mei 2018:
Instellen eénrichtingsverkeer, door plaatsing van
borden C2 en C3, RVV 1990:
- Floralaan, vanaf de Spijkerzoom.
Van woensdag 9 mei 2018 08.00 uur tot en met
maandag 14 mei 2018 tot 18.00 uur:
Instellen parkeerverbod zone voor beide zijden van
de weg met wegsleepregeling door plaatsing van
borden E1, RVV 1990 (begin en einde zone):
- Zuidenveld, Zonnehof.
Van maandag 7 mei 2018 7.00 uur tot en met
maandag 14 mei 2018:
Instellen stopverbod voor beide zijden van de weg
met wegsleepregeling door plaatsing van borden E2,
RVV 1990:
- Schoolstraat (vanaf Groningerstraat tot de
supermarkt).
Van Hemelvaartsdag 10 mei 2018 06.00 uur tot
maandag 14 mei 2018 12.00 uur:
Instellen parkeerverbod zone voor beide zijden
van de weg met wegsleepregeling (inclusief de
parkeervakken) door plaatsing van borden E1,
RVV1990 (begin zone en einde zone):
- Heerestraat tussen Raadhuisstraat en Albertsbaan;
- Brink tussen Heerestraat en ingang jaarbeursterrein
Norgerweg;
- Raadhuisstraat tussen Brink en gemeentehuis.
Op Hemelvaartsdag 10 mei 2018 van 06.00 uur tot
vrijdag 11 mei 2018 06.00 uur:
Instellen geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen, door plaatsing van borden C1, RVV1990:
- Norgerweg ( tussen Brink en Ceintuurbaan Zuid);
- Brink (tussen Raadhuisstraat en Norgerweg);
- Raadhuisstraat ( tussen Brink en gemeentehuis);
- Heerestraat ( tussen Brink en Albertsbaan).
Op vrijdag 11 mei 2018 van 14.00 uur tot 19.00 uur:
Instellen geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen, door plaatsing van borden C1, RVV 1990:
- Brink (tussen Raadhuisstraat en de Norgerweg);
- Norgerweg (tussen Brink en Ceintuurbaan Zuid).
Op vrijdag 11 mei 2018 vanaf 19.00 uur tot zaterdag
12 mei 2018 06.00 uur:
- Brink (tussen Raadhuisstraat en de Norgerweg);
- Raadhuisstraat (tussen Brink en gemeentehuis);
- Norgerweg (tussen Brink en Ceintuurbaan Zuid);
- Heerestraat (tussen Brink en Albertsbaan).
Op zaterdag 12 mei 2018 van 14.00 uur tot zondag
13 mei 2018 06.00 uur:
Instellen geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen, door plaatsing van borden C1, RVV 1990:
- Brink (tussen Raadhuisstraat en de Norgerweg);

- Raadhuisstraat (tussen Brink en gemeentehuis);
- Norgerweg (deel tussen Brink en Ceintuurbaan
Zuid)
- Heerestraat (tussen Brink en Albertsbaan).
Op zondag 13 mei 2018 van 12.00 uur tot 19.00 uur:
- Brink (tussen Raadhuisstraat en de Norgerweg);
- Raadhuisstraat ( tussen Brink en gemeentehuis);
- Norgerweg (tussen Brink en Ceintuurbaan Zuid);
- Heerestraat (tussen Brink en Albertsbaan).
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,
Postbus 109, 9300 AC te Roden. 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.

AANWIJZING COLLECTIEVE
FESTIVITEITEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij, op grond van artikel 4:2 van de Algemene
plaatselijke verordening, voor 2018 een aantal
collectieve festiviteiten hebben aangewezen. Tijdens
deze festiviteiten gelden de geluidsnormen, zoals
deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit, niet
voor activiteiten die binnen in de horecabedrijven
plaatsvinden in de betreffende kern, op de bij de
festiviteit vermelde dagen, tot het daarbij vermelde
tijdstip.
- Koningsdag: nacht van vrijdag 27 april op zaterdag
28 april 2018, tot 01.30 uur;
- Hemelvaartfeestweek: nacht van donderdag 10 op
vrijdag 11 mei en van zaterdag 12 mei op zondag
13 mei 2018, tot 01.30 uur;
- Feestweek Peize (31 juli tot en met 5 augustus
2018), nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag
op zondag tot 04.00 uur;
- Feestvierdaagse Norg (2 tot en met 5 augustus
2018), nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag
op zondag tot 04.00 uur;
- Rodermarktfeestweek (21 tot en met 26 september
2018),de nacht van vrijdag op zaterdag, van
zondag op maandag, van maandag op dinsdag,
van dinsdag op woensdag en van woensdag op
donderdag tot 04.00 uur. De nacht van zaterdag op
zondag (Rodermarktnacht): geen beperking.

SUBSIDIE JAAR VAN HET
CULTUREEL ERFGOED
Dinsdag 6 maart 2018 is het themajaar Cultureel
Erfgoed Noordenveld officieel afgetrapt in de
Brinkhof in Norg. Verschillende organisaties en
inwoners die zich bezighouden met het cultureel
erfgoed van Noordenveld presenteerden daar hun
activiteiten.
Om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de
bekendheid van ons cultureel erfgoed, heeft de
gemeente Noordenveld voor 2018 een subsidiepot
van €20.000 beschikbaar gesteld. Organisaties
en personen die een activiteit willen ondernemen
kunnen onder bepaalde voorwaarden hiervoor
subsidie krijgen.
Criteria
De gemeente verstrekt een subsidie uit deze pot voor
initiatieven die in het Jaar van het Cultureel Erfgoed
2018 plaatsvinden. Deze initiatieven moeten:
• bijdragen aan het vergroten van de bekendheid
bij inwoners – met name bij jongeren – van het
belang van het cultureel erfgoed van Noordenveld;

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.

Op maandag 30 april 2018 staat de provincie Drenthe met een informatiestand
in de oude hal van het gemeentehuis van de gemeente Noordenveld voor de
terinzagelegging van de ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe, een PlanMER
en een ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. Iedereen is van
harte uitgenodigd de stand te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige
medewerkers van de provincie.
De Ontwerp-Omgevingsvisie omschrijft de koers voor de ruimtelijk-economische
ontwikkeling van de provincie. De revisie van de Omgevingsvisie is in het voorjaar
van 2017 gestart. De provincie is drie weken op pad geweest in en door Drenthe
om input voor de revisie op te halen. Onder het motto ‘Samen werken aan een
robuust, rijk en toekomstgericht Drenthe’ hebben ze gesproken met verschillende
stakeholders. De feedback van de stakeholders heeft mede richting gegeven aan
de ontwerp-revisie die nu voorligt.
De ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe, het PlanMER en de ontwerpProvinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 liggen van 5 april 2018 tot en
met 16 mei 2018 ter inzage. Iedereen die een zienswijze wil indienen kan dat in die
periode doen, bij voorkeur online via www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen.
De stand is geopend van 09.00 – 16.00 uur in de oude hal van het gemeentehuis.
Meer informatie over de Revisie van de Omgevingsvisie vindt u op:
www.provincie.drenthe.nl/omgevingsvisie.
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Gemeentehuis:
In verband met Koningsdag is het gemeentehuis op vrijdag 27 april 2018 gesloten.
Brengstation:
In verband met Koningsdag en Bevrijdingsdag is het brengstation op vrijdag 27 april en zaterdag 5 mei 2018 gesloten.

INLOOP GEMEENTERAAD
Het inloopspreekuur van de gemeenteraad van Noordenveld van woensdag 18 en 25 april aanstaande vindt plaats in het
gemeentehuis te Roden. Dit spreekuur staat open voor alle inwoners en organisaties in Noordenveld en duurt van 19.30 tot
20.00 uur. Er zijn twee raadsleden aanwezig om mee in gesprek te gaan. Op woensdag 18 april zijn dit Gerard Willenborg
(CDA) en Hendrik Smeenge (Gemeentebelangen). Op woensdag 25 april zijn dit Jan ten Hoor (Gemeentebelangen) en Tineke
Nieboer (LijstGroenNoordenveld).
Inloopspreekuur voor iedereen
Tijdens de politieke woensdagen vinden naast de vergaderingen van de raad, de raadscommissie en de raadsfracties,
allerhande informatiebijeenkomsten plaats en is er een inloopspreekuur waar inwoners en organisaties hun ideeën, plannen
en eventuele zorgen kunnen delen met raadsleden. Deze onderwerpen worden geïnventariseerd en serieus besproken.

SPORTCENTRUM
DE HULLEN
Op vrijdag 20 april 2018 is het
zwembad van 10.00 tot 14.00 uur
gesloten. Recreatief zwemmen kan
op 20 april 2018 van 14.14 tot 15.15
uur
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Gevestigd in Noordenveld,
creatief, innovatief &
maatschappelijk betrokken
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Aanvraag
Een subsidieaanvraag voor een activiteit in het kader
van het themajaar Cultureel Erfgoed kan worden
ingediend bij de raadsgriffie van de gemeente
Noordenveld, postbus 109, 9300 AC Roden. Mailen
kan ook: griffie@gemeentenoordenveld.nl. Met
vragen kunt u bellen naar de raadsgriffie via 14 050.
Aan deze samenvattende publicatie kunnen geen
rechten worden ontleend; leest u daarvoor de
volledige subsidievoorwaarden voor het Jaar van het
Cultureel Erfgoed op www.gemeentenoordenveld.nl.
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PROVINCIE BRENGT OMGEVINGSVISIE
NAAR HET GEMEENTEHUIS

Subsidiebedrag
De gemeente verstrekt maximaal €2.000 subsidie
voor een aangemeld initiatief. De aanvrager
moet minimaal 25% van de kosten van het
initiatief zelf dragen. Zoals gezegd, bedraagt het
totale subsidiebudget €20.000. Mocht een
subsidieaanvraag leiden tot overschrijding van
dit budget, dan wordt de aanvraag afgewezen.
Hetzelfde geldt voor een initiatief dat waarschijnlijk
ook zonder gemeentelijke subsidie zal worden
uitgevoerd.
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In behandeling
De gemeente neemt een subsidieaanvraag
pas in behandeling als deze compleet is. De
aanvraag is compleet wanneer het een duidelijke

omschrijving van de activiteit bevat waarin het
verband met het themajaar wordt onderbouwd.
De aanvraag moet zijn voorzien van gegevens
van de aanvrager en van een begroting
waaruit ook de eigen bijdrage blijkt en waarin
eventuele andere financiers worden opgenomen.
Als de aanvraag niet compleet is, geldt voor
het in behandeling nemen van de aanvraag de
datum waarop deze volledig is geworden. Een
subsidieaanvraag wordt binnen acht weken
afgehandeld.

ON

• bijdragen aan het gemeentebreed vergroten van
de betrokkenheid van organisaties en inwoners
– met name jongeren – bij het cultureel erfgoed
van Noordenveld;
• samenwerking tussen personen en organisaties in
Noordenveld bevorderen.

Wie wordt dé ondernemer van het jaar 2018?
Stuur uw suggestie en motivatie vóór 1 mei naar
i.alkema@gemeentenoordenveld.nl

Opgeruimd is veilig!

Een brandveilige woning begint met de grote schoonmaak.

Kijk voor meer informatie op
www.brandveiligheidthuis.nl
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