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:
Bouwen
• Zuursche Duinen 17 te Steenbergen, het
vergroten van de woning;
• Heidelaan 5 te Roden, het veranderen van de
gevels.
Bouwen/Afwijking
• Eindhalte Kastelenlaan te Roden, kadastraal
bekend Roden, sectie K, nummer 4914, het
plaatsen van een toiletvoorziening.
Kappen
• Zuidesch 1 te Lieveren, het kappen van een es.

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 A 45 te Norg, het kappen van 21
dennen, verlengd tot 7 september 2018.
Bouwen
• Lieverseweg 22 A te Peize, het renoveren en
veranderen van een woonboerderij, verlengd
tot 7 september 2018.

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:
Brandveilig gebruik
• Beekland 1-3 en 6-8 te Roden, het brandveilig
gebruiken van de panden.
Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager
bekendgemaakt op 10 juli 2018. De ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende
stukken liggen zes weken ter inzage.
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. 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 na verlening
ontwerpvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij op 5 juli 2018
in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
een
omgevingsvergunning
hebben verleend voor:
• Hoofdstraat 15 te Peize, het oprichten van een
woning.
De vergunning is ten opzichte van de
ontwerpvergunning niet gewijzigd.
De omgevingsvergunning en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag 19
juli tot en met 29 augustus 2018 ter inzage in
het gemeentehuis. Daarnaast kunt u de stukken
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1699.2018PB032-vg01) en de gemeentelijke
website www.gemeentenoordenveld.nl. Tegen
de vergunning kan gedurende de inzagetermijn
beroep worden ingesteld bij de Rechtbank NoordNederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150,
9700 AD Groningen.
Dit beroep kan worden ingesteld door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze
naar voren heeft gebracht bij burgemeester en
wethouders over de ontwerp-vergunning;
• een belanghebbende die weliswaar geen
zienswijze naar voren heeft gebracht bij
burgemeester en wethouders, maar kan
aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in
staat was zich tijdig met een zienswijze tot
burgemeester en wethouders te wenden.
De vergunning treedt in werking met ingang
van de dag na afloop van de beroepstermijn van
zes weken. Het instellen van beroep schorst de
werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens
de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen
van beroep, een verzoek om een voorlopige
voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland
worden ingediend. De inwerkingtreding wordt
dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing
op het verzoek is genomen. Voor het instellen
van beroep en voorlopige voorziening zijn
griffierechten verschuldigd.
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
• Boslaan 6 te Roden, het kappen van een eik, 11
juli 2018;
• Oosterduinen B 11 te Norg, het kappen van
vier fijnsparren, een berk en een zilverspar, met
herplantplicht, 9 juli 2018;
• Leutingewolderweg 16 te Roden, het kappen
van een els en een pruim, 9 juli 2018.
Kappen (geweigerd)
• Fluitekruid 23 te Roden, het kappen van een
boom, 9 juli 2018.
Bouwen
• Vossegatsweg 2 te Peize, het verbouwen van de
boerderij tot woonboerderij, 10 juli 2018;
• Zevenhuisterweg 31 te Nieuw-Roden, het
vernieuwen van een paardenstal, 7 juli 2018.
Bouwen/Afwijking
• Zuidenveld 9 te Roden, het verbouwen en
vergroten van de woning, 9 juli 2018;
• Westerbaan 7 te Roden, het vergroten en
veranderen van een supermarkt, 9 juli 2018.
Werken
• Achter de Hor te Lieveren, kadastraal bekend

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

Roden, sectie O, nummer 429, het tijdelijk
opslaan van baggerspecie, 9 juli 2018.
Uitrit (geweigerd)
•K
 ipakkers 27 te Peize, het aanleggen van een
uitrit, 9 juli 2018.
Uitrit
•C
 ederlaan 8 te Roden, het aanleggen van een
uitrit, 9 juli 2018;
•C
 eintuurbaan West 11 te Roden, het verbreden
van een oprit, 9 juli 2018;
• F rans Halsstraat 30 te Nietap, het verbreden van
een uitrit, 5 juli 2018.

OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
De burgemeester maakt bekend dat hij
vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
• het organiseren van het festival Wat ’n Kunst op
1 september 2018 op de Albertsbaan en op 2
september op de Brink te Roden, 5 juli 2018**;
• het organiseren van de feestweek van Peize van
31 juli tot en met 5 augustus 2018 te Peize, 9
juli 2018**.

TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
Voor de hierna genoemde evenementen gelden
de volgende verkeersmaatregelen gedurende de
daarbij vermelde dagen en tijdstippen:
Roden
In verband met het festival ‘Wat ’n Kunst’
hebben burgemeester en wethouders besloten de
volgende wegen af te sluiten door het plaatsen
van borden van C01 bijlage 1 van het RVV 1990:
• De Brink te Roden, vanaf Zuidenveld tot het
kruispunt Heerstraat/Raadhuisstraat en de
kruising Schoolstraat/Mensingheweg.

De verkeersmaatregel geldt op 2 september 2018
van 10.00 uur tot 18.00 uur of zoveel langer of
korter als nodig is.
• Een gedeelte van het parkeerterrein op de
Albertsbaan.
De verkeersmaatregel geldt op 1 september
2018 van 12.00 uur tot 18.00 uur of zoveel
langer of korter als nodig is.
Peize
In verband met de Feestweek van Peize hebben
burgemeester en wethouders besloten de
volgende wegen af te sluiten door het plaatsen
van borden van C01 bijlage 1 van het RVV 1990:
Voor het houden van de kermis van dinsdag 31
juli 2018 augustus van 06.00 uur tot maandag
6 augustus 2018 19.00 uur of zoveel langer of
korter als nodig is op:
• Brinkweg, tussen de Molenweg/Burchtlaan en
de Hoofdstraat.
Voor het organiseren van de Jaarmarkt te Peize
op zaterdag 4 augustus 2018 van 06.00 uur tot
19.00 uur of zoveel langer of korter als nodig
is op:
• De Hoofdstraat (tot de Woordlaan);
• Kerkstraat, gedeelte tussen de Hoofdstraat en
de Schoolstraat.
Voor het organiseren van diverse activiteiten
op zondag 5 augustus 2018 van 12.00 uur tot
20.00 uur of zoveel langer of korter als nodig
is op:
• Hoofdstraat, het gedeelte gelegen tussen De
Woert en de Kerkstraat.
Op de volgende wegen geldt een parkeerverbod
door het plaatsen van borden E01 van bijlage 1
van het RVV 1990:
• Hoofdstraat te Peize.
De verkeersmaatregelen gelden op 4 augustus
2018 vanaf 00.00 uur tot 18.00 uur of zoveel
langer of korter als nodig.

HERINRICHTING ESWEG
Sinds mei 2018 wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Esweg tot een veiligere
fietsroute tussen Roderesch en Nieuw-Roden. De herinrichting is inmiddels bijna voltooid
zodat de weg opengesteld kon worden. Dit heeft de laatste weken geleid tot veel reacties,
zowel positief als kritisch.
Tijdens de realisatie is een zwakker punt in het ontwerp naar voren gekomen: de zichtbaarheid van de
versmallingen. Hierover heeft de gemeente ook verschillende klachten ontvangen. Als eerste reactie hierop zijn
alle banden van de versmallingen witgeverfd zodat ze beter zichtbaar zijn. Verder staan er tijdelijk reflecterende
schrikhekken en wordt de wegversmalling met nog een bord aangekondigd.
Een volgende stap is het plaatsen van meer straatverlichting bij de versmallingen en kruispunten dan er nu
al staat. Wat dit betreft is de gemeente onder andere afhankelijk van de planning van de nutsbedrijven.
Binnenkort komen er permanente reflecterende zuilen op de versmallingen om de zichtbaarheid te vergroten.
Met deze ingrepen wordt de Esweg nog veiliger, zowel voor de fietsers als voor automobilisten.

SPORTCENTRUM DE HULLEN
Gewijzigde openingstijden
Op woensdag 18 juli 2018 is het sportcentrum en zwembad gesloten vanaf 12.00 uur.
Van zaterdag 21 juli tot en met zondag 19 augustus 2018 is het zwembad gesloten in verband met
onderhoud.
Openingstijden van 20 augustus tot en met 2 september:
Maandag 20 en 27 augustus		
18.30 – 20.30 uur
Dinsdag 21 en 28 augustus		
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
							
19.30 – 21.30 uur
Woensdag 22 en 29 augustus
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
Donderdag 23 en 30 augustus		
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
							
18.30 - 20.00 uur
Vrijdag 24 augustus en 31 augustus
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
Zaterdag 25 augustus en 1 september 10.00 – 12.00 uur
Zondag 26 augustus en september
10.00 – 13.30 uur
Alle lessen starten weer vanaf maandag 3 september 2018.

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.

GENOMINEERDE
ONDERNEMERSPRIJS IN BEELD
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Op voordracht van de Commissie van
Aanbeveling, heeft het college van burgemeester
en wethouders vier bijzondere bedrijven uit de
gemeente Noordenveld genomineerd. Vanuit
de aspecten werkgelegenheid, innovatie en
maatschappelijke betrokkenheid hebben de
ondernemers mooie prestaties laten zien. Elke
week komt één van de genomineerden in beeld
op de gemeentepagina. Deze week is dat:

Hoorn asperges
Hoorn Asperges is een bedrijf van Hermen en Jacolien
Hoorn uit Huis ter Heide. Op de aspergeboerderij worden
sinds 1992 asperges geteeld. Herman en Jacolien hebben
het bedrijf in 2012 overgenomen en zo deze unieke teelt
doorgezet. Met veel passie telen ze heerlijke asperges op
het bedrijf vlakbij Veenhuizen en verkopen deze tijdens
het seizoen in de winkel en de meerdere verkooppunten.
Zo leveren ze erg veel asperges aan de lokale horeca. De
Drentse asperges op de menukaart in restaurants, komen
dus ook veelal uit het land van Herman en Jacolien.
Innovatief
De laatste jaren hebben Herman en Jacolien veel geïnvesteerd
in de teelt en het bedrijf omgevormd tot een moderne
asperge boerderij. Zo is er bij de boerderij een winkel waar
ze in het asperge seizoen verse producten verkopen zoals;
asperges in alle verschillende klassen, heerlijke wijn voor
bij de asperges, bijpassende sauzen, verschillende ham en

zalm en nog veel meer (lokale) producten. Er zijn er in ieder
geval genoeg ingrediënten voor een heerlijke maaltijd vol
gezonde producten uit de streek. De wens is er ook om
wellicht een keer uit te breiden in het assortiment met
aardappelen en mais.
Techniek
Als moderne onderneming loopt Hoorn Asperges
voorop in het gebruik van techniek. Om al in het vroege
voorjaar asperges te kunnen oogsten, is een aspergeveld
aangelegd naast de bio vergister van Swart Tynaarlo.
Deze installatie produceert naast groene stroom ook
restwarmte. Door deze warmte door het veld te leiden
kan vier tot zes weken eerder asperges worden geoogst.
Een slimme thermometer helpt om de temperaturen in
de gaten te houden. Zo kan beter worden ingespeeld
op het weer en gestuurd op kwaliteit. Ook is zo beter in
te schatten welke oogst kan worden verwacht. Hoorn
asperges probeert zo biologisch verantwoord mogelijk te
werken.
Maatschappelijk betrokken
Buiten het telen van de asperges, geeft aspergeboer
Herman Hoorn ook rondleidingen in het veld om te kijken
hoe een asperge nou groeit, wordt geoogst en vervolgens
wordt verwerkt tot een panklaar product. Daarnaast
wordt veelvuldig de samenwerking gezocht met collega
ondernemers in de regio en Veenhuizen in het bijzonder.
Ook vindt men het belangrijk medewerkers met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.
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GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Op woensdag 18 juli is het gemeentehuis en het brengstation vanaf 12.00 uur
gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst.
Tijdens de bouwvakvakantie is de
balie van het gemeentehuis van 6
augustus tot en met 24 augustus 2018
vanaf 12.00 uur gesloten. Telefonisch
is het gemeentehuis wel gewoon
bereikbaar op maandag tot en met
donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

