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

VERGADERINGEN
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
• Kerkstraat 7A te Peize, het aanleggen van een
uitrit;
• Kipakkers 27 te Peize, het aanleggen van een
uitrit;
• Lindelaan 34 te Een, het aanleggen van een
uitrit.
Bouwen
• De Fledders 8 te Zuidvelde, het oprichten van
een mestsilo;
• Meidoornlaan 45 te Veenhuizen, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit;
• Eikenlaan 14 te Nieuw-Roden, het vergroten en
veranderen van de woning;
• Hoofdstraat 24 te Een, het veranderen van een
schuur;
• Dennenlaan 9 te Norg, het veranderen en
vergroten van de woning;
• Leeksterweg 27 te Roden, het plaatsen van een
tuinhuisje;
• Hereweg 11 te Peize, het veranderen en
vergroten van een schuur.
Kappen
• Hoofdweg 118 te Veenhuizen, het kappen van
een rode beuk.

VERLENGING BESLISTERMIJN
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
• Bos en Duin 10 te Steenbergen, het kappen van
een beuk, verlengd tot 11 september 2018;
• Oosterduinen B 4 te Norg, het kappen van vijf
eiken en twee naaldbomen, verlengd tot 12
september 2018;
• Oosterduinen E 11 te Norg, het kappen van 14
naaldbomen, verlengd tot 19 september 2018;
• Oosterduinen Z 38 te Norg, het kappen van
drie fijnsparren, een grove den en een lariks,
verlengd tot 21 september 2018;
• Oosterduinen F 17 te Norg, het kappen van drie
fijnsparren en twee grove dennen, verlengd tot
27 september 2018;
• Hooghaar 9 te Peize, het kappen van twee
kastanjebomen, verlengd tot 28 september
2018.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Openingstijden balie gemeentehuis:
burgerzaken, bouwen en wonen)
Maandag tot en met vrijdag 08.00-12.00 uur
Overige producten ‘s middags alleen op afspraak

belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden
ingediend bij het college van burgemeester en
Omgevingsvergunning
wethouders van de gemeente Noordenveld. Ten
Burgemeester en wethouders van de gemeente aanzien van de overige vergunningen** kan
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader een bezwaarschrift worden ingediend bij de
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht burgemeester.
vergunning hebben verleend/besluit hebben
genomen voor:
KAPMELDINGEN GEMEENTELIJKE
Kappen
BOMEN
• Oosterduinen D 122 te Norg, het kappen van
twee grove dennen en twee fijnsparren, 19 juli Aantallen en soorten:
Een esdoorn in de gemeentelijke berm aan de
2018;
• Steeg 3 te Norg, het kappen van een eik, linde Zuidveldigerweg ter hoogte van nummer 5 te
Peest;
en een els, 23 juli 2018;
• Asserstraat 47 te Norg, het kappen van drie Een berk in de gemeentelijke berm aan de Esweg
ter hoogte van nummer 41 te Peize;
knotlinden, met herplantplicht, 19 juli 2018.
Drie eiken, negen berken en een els in de
beplanting rondom het Schipmeer te Norg;
Bouwen
•  Veenhuizerweg 9a te Een, het oprichten van Twee Amerikaanse eiken aan de Peesterstraat te
een berging en een machineberging, 24 juli Norg;
Twee Amerikaanse eiken aan de Hoofdweg te
2018;
• Oude Velddijk 31A te Peize, het oprichten van Peest;
Twee populieren op het perceel Brink 31 (Museum
een bijgebouw (legalisatie), 19 juli 2018;
• Raadhuisstraat 74 t/m 96A te Roden, het Kinderwereld) te Roden;
oprichten van 14 appartementen, 18 juli 2018. Een beuk in de gemeentelijke berm aan de
Lieverseweg ter hoogte van nummer 9 te Altena.
Reden:
OVERIGE VERLEENDE
Verhoogde gevaarzetting en voor reconstructie.
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Herplant:
De burgemeester maakt bekend dat hij Er wordt herplant gerealiseerd met twee
vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
zomereiken (Quercus robur) plantmaat 14-16
• Het organiseren van een regionaal concours op aan de Hoofdweg te Peest en een berk (Betula
2 september 2018 op de Brinkhofweide te Norg, pendula) plantmaat 14-16 aan de Esweg te Peize.
19 juli 2018**;
• Het verstrekken van zwak-alcoholhoudende Voor toelichting en inzage kunt u terecht bij de
drank tijdens de Rodermarktfeestweek van 21 balie van het gemeentehuis.
tot en met 26 september 2018 voor het perceel
Brink 25 te Roden, 19 juli 2018**;
TIJDELIJKE
• Het plaatsen van een open tent, vier buitentaps,
VERKEERSMAATREGELEN
drie parasols en een toiletunit en het ten
gehore brengen van live muziek tijdens de Voor de hierna genoemde evenementen gelden
Rodermarktfeestweek op perceel Heerestraat 2 de volgende verkeersmaatregelen gedurende de
daarbij vermelde dagen en tijdstippen:
te Roden, 19 juli 2018**;
• het ten gehore brengen van live muziek en
het plaatsen van twee buitentaps en een Norg
overkapping op het terras van perceel Brink 27 In verband met het Regionaal Tuigpaarden
te Roden, gedurende de Rodermarktfeestweek, Concours hebben burgemeester en wethouders
besloten de volgende wegen af te sluiten door het
19 juli 2018**;
• het organiseren van de Slag om Norg op 11 plaatsen van borden:
augustus 2018 te Norg en omgeving, 23 juli • Roeghoornweg;
• een gedeelte van de Kerkhofsdrift;
2018**;
• het organiseren van het wielerevenement ‘Kop • Kampweg.
over Kop’ tijdrit op 7 oktober 2018 door onder De verkeersmaatregel geldt op 2 september 2018
ander gemeente Noordenveld met als start en van 12.00 uur tot 19.00 uur of zoveel langer of
korter als nodig is.
finish de Brink te Roden, 24 juli 2018**;
• het verstrekken van zwak-alcoholhoudende
drank tijdens de Rodermarktfeestweek van 21 In verband met de Slag om Norg hebben
tot en met 26 september 2018 op het perceel burgemeester en wethouders besloten de
volgende wegen af te sluiten door het plaatsen
Brink 10 te Roden, 25 juli 2018**;
• het organiseren van de Feest4daagse te Norg van borden:
van 2 tot en met 5 augustus 2018 in het centrum • Oosteind, vanaf de Peesterstraat tot aan de
Brink;
van Norg, 19 juli 2018**.
• Brink, tot aan de Asserstraat.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat De verkeersmaatregelen gelden op 11 augustus
zij vergunning/ontheffing hebben verleend voor: 2018 van 11.00 uur tot 12.15 uur en van 14.30
• het plaatsen van een biercarrousel tijdens de uur tot 23.00 uur of zoveel langer of korter als
Rodermarktfeestweek van 21 tot en met 26 nodig.
september 2018 voor Brink 25 te Roden, 19 juli Op de volgende weg geldt een parkeerverbod
door het plaatsen van borden:
2018;
• het plaatsen van een buitentap van 21 tot en • Kampweg
met 26 september op het terras van Brink 10 te De verkeersmaatregelen geldt op 11 augustus
2018 van 11.00 uur tot 23.00 uur of zoveel langer
Roden, 25 juli 2018;
• het plaatsen van een tent op het terrein voor of korter als nodig.
Brink 33-35 te Roden op 21 september 2018
Roden
voor de BOB-campagne, 25 juli 2018.
In verband met het wielerevenement ‘Kop over
Binnen zes weken na de achter het besluit Kop tijdrit’ op 7 oktober 2018 worden de volgende
vermelde datum kan hiertegen door (een) tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld:

Op 5 oktober 2018 van 07.00 uur tot 8 oktober
12.00 uur of zoveel langer of korter als nodig is:
Het plaatsen van borden met onderborden met de
vermelding dat parkeren verboden is op 5 oktober
2018 van 07.00 uur tot 8 oktober 12.00 uur en
wegsleepregeling van kracht, bij de toegangen tot
het parkeerterrein bij restaurant de Winsinghhof.
Op 6 oktober 2018 van 16.00 uur tot en met
zondag 7 oktober 20.00 uur of zoveel langer
of korter als nodig is: Het plaatsen van borden
(geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen) op de volgende locaties:
•B
 rink, ter hoogte van de kruising met de
Schoolstraat;
•B
 rink, ter hoogte van de kruising met de
Heerestraat;
•B
 rink, ter hoogte van de kruising met de Jan
Fabriciuslaan.
Op 6 oktober 2018 vanaf 16.00 uur tot en met
zondag 7 oktober 2018 20.00 uur of zoveel lange
of korter als nodig is:
Het plaatsen van borden (geslotenverklaring voor
voertuigen in beide richtingen) op de volgende
locaties:
•B
 rink, het gedeelte tussen Heerestraat en
Zuidenveld.
Op 6 oktober 2018 van 16.00 uur tot 7 oktober
2018 20.00 uur of zoveel langer of korter als
nodig is, zoals is aangegeven op de bij dit besluit
behorende routekaart: het plaatsen van borden
(geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen):
•B
 rink te Roden, het gedeelte gelegen tussen
Mensingheweg/Schoolstraat
en
splitsing
Raadhuisstraat/Brink.
Op 7 oktober vanaf 08.00 uur tot einde evenement:
Het plaatsen van borden (geslotenverklaring voer
voertuigen in beide richtingen):
•R
 aadhuisstraat tot en met de bocht Heerestraat.
•
Gemeente Noordenveld, de tijdrit
Op 7 oktober 2018 van 09.00 uur tot 18.00
uur of zoveel langer of korter als nodig is,
zoals is aangegeven op de bij dit besluit
behorende routekaart: Het plaatsen van borden
(geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen):
Van circa 09.30 uur tot 15.15 uur
•B
 rink
•B
 rink - Brink (linker rijbaan)
•B
 rink - Zuidenveld (linker rijbaan)
•N
 orgerweg
•C
 eintuurbaan Zuid (linker rijbaan)
•B
 orglaan (linker rijbaan)
• S tinsenweg (rechter rijbaan)
•H
 ullenweg (linker rijbaan)
• E sweg
• E sweg – Middendrift
•M
 iddendrift - Amerika
•A
 merika - Schansweg
• Schansweg - Bakkeveenseweg richting Een-West
Van circa 11.00 uur tot 14.00 uur
• Dominee Germsweg te Veenhuizen
• Dominee Germsweg – Veenhuizerweg

Voornemen
uitschrijven
uit
basisregistratie personen(BRP)

de

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

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.

gemeente, administratief gezien, verblijven op rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
een onbekend adres en formeel niet meer in Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag
Nederland wonen.
of ander vorm van een uitkering of financiële
ondersteuning kunnen worden stopgezet.
Naam
G. Lijftogt
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de
Geboortedatum
25-11-1964
opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het
Datum voornemen
01-08-2018
juiste adres ingeschreven te staan.
Uitschrijven naar
Onbekend
Staat u naam hierboven of weet u waar
Naam
M.M. Kadir
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
Geboortedatum
22-03-1983
contact op met vakgroep Burgerzaken van
Datum voornemen
01-08-2018
de gemeente Noordenveld via postbus@
Uitschrijven naar
Onbekend
gemeentenoordenveld.nl of 14 050. Als wij binnen
4 weken na de datum van de verzending/
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de publicatie van het voornemen geen reactie
BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande
personen geen documenten (reisdocumenten, persoon uit naar onbekend.

HEROPENING VELDWEG
In verband met een lek in de gastransportleiding
aan de (onverharde) Veldweg in NieuwRoden was de Veldweg de afgelopen tijd
afgesloten voor alle verkeer inclusief fietsers

en voetgangers. De werkzaamheden zijn
inmiddels afgerond. Met ingang van week 32 is
de Veldweg weer toegankelijk. Voor eventuele
vragen kunt u bellen naar 14 050.

INFORMATIEBIJEENKOMST
BUSSTATION RODEN
Op woensdag 12 september om 20.00 uur presenteert de
gemeente Noordenveld de plannen voor het busstation in
Roden aan inwoners. Informatie over de locatie volgt begin
september.
Sinds de vorige informatiebijeenkomst over het busstation
zijn de plannen voor de centrumontwikkeling van Roden
in volle gang. De gemeente vindt het belangrijk dat
deze plannen goed bij elkaar aansluiten. In overleg met
de gemeenteraad en het college van burgemeester en
wethouders is het ontwerp voor het busstation daarom
op onderdelen aangepast. Het aangepaste ontwerp wordt
12 september gepresenteerd op een nog nader te bepalen
locatie in het centrum van Roden.
Aanmelden
Wilt u er bij zijn? U kunt zich tot en met 5 september aanmelden door uw naam, e-mailadres het
aantal personen door te geven aan projectondersteuning@gemeentenoordenveld.nl.
Project HOV Roden
De aanpak van het busstation is onderdeel van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
Roden. Het doel hiervan is het openbaar vervoer te optimaliseren en toekomstbestendig/robuust te
maken op de route Roden - stad Groningen. De subdoelen van het project HOV Roden zijn:
• Versnellen van de openbaar vervoerroutes (reistijdwinst);
• Vergroten van de betrouwbaarheid openbaar vervoer;
• Verhoging van het comfort openbaar vervoer;
• Concentreren en opwaarderen van haltevoorzieningen.
Meer informatie over het project is te vinden op www.gemeentenoordenveld.nl
Als u de term ‘HOV Roden’ intoetst in het zoekscherm treft u diverse documenten aan die de nut en
noodzaak van de werkzaamheden omschrijven.

