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
Gemeenteraad
De raad van de gemeente Noordenveld
vergadert op maandag 6 november 2017 in het
gemeentehuis. De vergadering is openbaar en u
bent van harte uitgenodigd om de vergadering
bij te wonen. De vergadering begint om 19.00
uur. Aan de orde is de programmabegroting 2018
gemeente Noordenveld.
U kunt via het raadsinformatiesysteem
de
vergadering
volgen
(bestuur.
gemeentenoordenveld.nl/Vergaderingen).
De algemene beschouwingen van de raadsfracties
vindt u onder punt drie van deze vergadering in
het raadsinformatiesysteem.
Voor vragen kunt u terecht bij de griffie via
telefoonnummer 14 050 of mailen naar: griffie@
gemeentenoordenveld.nl
Gemeenteraad en raadscommissie
De raad en de raadscommissie van de gemeente
Noordenveld vergaderen op woensdag 8
november 2017 in het gemeentehuis.
De vergaderingen zijn openbaar en u bent
van harte welkom. De vergadering van de
raad begint om 20.00 uur en na sluiting en
na een korte pauze begint de vergadering van de
raadscommissie.
Op de agenda van de raad staat onder meer:
• Coördinatieregeling Oosterveld.
De raadscommissie vergadert over de volgende
punten:
• Integraal Huisvestingplan 2018 (dit plan betreft
plannen voor de onderwijshuisvesting in
Noordenveld vanaf 2018);
• Verduurzamen maatschappelijke gebouwen op
afstand (voorstel is om subsidie te verstrekken
voor het verduurzamen van gebouwen die
de gemeente eerder heeft overgedragen aan
derden);
• Verduurzamen zwembaden Peize, Norg
en Veenhuizen (voorstel is om subsidie te

verstrekken voor het verduurzamen van de
zwembaden in Peize, Norg en Veenhuizen);
•V
 aststellen
nota
Grondbeleid
20182021 (in de nota wordt het toekomstige
grondbeleid van de gemeente vastgelegd;
dit betreft het verdelen van de beschikbare
grond en het behalen van de door de gemeente
gewenste (ruimtelijke) doelstellingen;
• Uitkijktoren in de Onlanden (geagendeerd op
verzoek van de ChristenUnie).
U kunt inspreken op de agendapunten
van de raadscommissie. Hiervoor moet u
het digitale formulier gebruiken (bestuur.
gemeentenoordenveld.nl/Organisatie).
Dit
formulier moet voor 12.00 uur op woensdag 8
november 2017 ingediend zijn bij de griffie.
De agenda’s en voorstellen liggen vanaf 2
november 2017 bij de openbare bibliotheek
van Peize, Norg en Roden en bij de griffie
in het gemeentehuis. U vindt de stukken
ook onder de betreffende vergadering
in het raadsinformatiesysteem (bestuur.
gemeentenoordenveld.nl/Vergaderingen).
Voor vragen kunt u terecht bij de griffie via
griffie@gemeentenoordenveld.nl of telefonisch
via 14 050.

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

aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Kappen:
- Oosterduinen Z 44 te Norg, het kappen van een
grove den.
Bouwen:
• Heerestraat 24 te Roden, het herstellen van de
pizzeria;
• Veenhuizerweg 15 te Een, het oprichten van
een nieuwe woning en een berging.
Uitrit:
• Okster 4 te Roden, het aanleggen van een uitrit.
Werken:
• Mensingebos te Roden, het aanleggen van een
mountainbikeroute in het Mensingebos.

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:
Afwijking:
• 1e Energieweg 14 J te Roden, het realiseren van
een hondenschool, verlengd tot 12 december
2017.

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 VERLEENDE VERGUNNINGEN
gemeentehuis. U kunt deze agenda tevens
raadplegen via de gemeentelijke website www. Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
gemeentenoordenveld.nl.
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
ONTVANGEN AANVRAGEN
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
vergunning hebben verleend/besluit hebben
Omgevingsvergunning
genomen voor:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kappen:
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende • Oosterduinen A 45 te Norg, het kappen van

CONTROLE HONDENBELASTING IN NOORDENVELD
Wanneer?
Vanaf 2 november 2017 gaan controleurs huis-aan-huis controleren op het bezit van honden.
Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle is het bureau LEGITIEM BV uit Velp in de
arm genomen.
Hoe?
De controleurs bellen bij de inwoners aan om het hondenbezit te inventariseren en zullen zich
daarbij ongevraagd legitimeren. Als de controleurs een hond aantreffen waarvoor de houder geen
hondenbelasting betaalt, dan stellen zij ter plaatse een aangiftebiljet op.
Waarom?
Noordenveld heft al jaren hondenbelasting. In het kader van het gelijkheidsbeginsel vinden wij
het belangrijk dat iedere hondenbezitter ook daadwerkelijk hondenbelasting betaalt. Vandaar
deze controle.
Het tarief per hond per jaar bedraagt in 2017 € 30,65 voor de eerste hond.
Het tarief voor de tweede en volgende hond bedraagt € 40,90. Hondenbezitters zijn overigens
verplicht om aangifte te doen van het hondenbezit. Door het zelf doen van aangifte voorkomt
u onnodige boetes die wij opleggen als tijdens de controle blijkt dat er niet binnen een maand
aangifte is gedaan.
Aangifte doen kan op drie manieren:
1.Het eenvoudigst is door digitaal aangifte te doen via onze website.
U hebt daarvoor wel een DigiD code nodig;
2.U neemt telefonisch contact op om uw hond aan te melden;
3.U kunt schriftelijk aangifte doen.
Wijzigt in de loop van jaar het aantal honden, geeft u dit dan binnen een maand aan ons door.
Ook dit kan via de website, telefonisch of schriftelijk. Dan passen wij uw belastinggegevens aan.

een eik en een fijnspar, met herplantplicht,19
oktober 2017;
• Nijenrode 55 te Roden, het kappen van een
wilg, 19 oktober 2017;
- Douglaslaan 2 te Norg, het kappen van vier
zwarte berken, 19 oktober 2017.
Kappen geweigerd:
• Kerklaan 2 te Veenhuizen, het kappen van twee
fijnsparren, 23 oktober 2017.
Bouwen/Afwijking:
• Bakkeveenseweg 5 te Een-West, het oprichten
van een schuur, 23 oktober 2017.

OVERIGE VERLEENDE VERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij het volgende hebben besloten:
• vergunning te verlenen voor het innemen van
een standplaats voor de verkoop van oliebollen
op de Albertsbaan in Roden van 10 november
tot en met 31 december 2017, 24 oktober 2017.
Binnen zes weken na de vermelde datum kan
hiertegen door (een) belanghebbende(n) een
bezwaarschrift worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC
Roden.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Noordenveld maakt bekend
de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben
ontvangen van:
• gemeente Noordenveld (Gemeentewerf),
Aanleg 4 9321 DD te 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.

COMPOSTEERCURSUS

WOENSDAG 15 NOVEMBER 2017 IN RODEN
In samenwerking met de gemeente
Noordenveld en het IVN Roden
organiseert de werkgroep Milieu van het
IVN Roden een composteercursus voor de
inwoners van Noordenveld. Composteren
is een proces, waarbij allerlei organisch
afval door bacteriën, schimmels en andere
bodemorganismen wordt omgezet in een
humusrijk, aardachtig product: compost.
Wat mag er allemaal op de composthoop
en wat niet? Hoe gaat u om met
het compostvat? Hoe zet u zelf een
composthoop of –bak op? Al het organisch
afval dat biologisch afbreekbaar is, kan
worden gebruikt voor het zelf compost
maken zoals afval uit het huishouden,
de siertuin en de moestuin. Wilt u meer
weten over zelf composteren, geef u dan
op voor de composteercursus.
Op woensdagavond 15 november 2017
van 19.30 uur tot 21.30 uur in het
Clubgebouw van de Vrije Tijd Tuinders aan
de Westeresch 18 te Roden (tegenover
de Gamma) wordt de cursus gegeven.
De gemeente verstrekt subsidie op de

aanschaf van compostvaten. Degene, die
deze cursus volgt, komt in aanmerking
voor een verhoogde subsidie op de
aanschaf van een compostvat. Aan
deze cursus zijn voor u geen kosten
verbonden. Opgave bij Margriet
van der Pol, bereikbaar per e-mail:
Margrietvanderpol@hotmail.com of per
telefoon op (050) 503 45 74.

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.

KOM 4 NOVEMBER NAAR
DE OPEN BEDRIJVENDAGEN IN NOORDENVELD
Zes uiteenlopende bedrijven uit de gemeente Noordenveld openen op 4 november 2017 van 12.00 uur
tot 16.00 uur hun deuren voor het groter publiek. Heeft u altijd al eens een kijkje achter de schermen
willen nemen bij één van de volgende bedrijven dan is dit uw kans.

Vluchtelingenwerk
Noord Nederland
Heeft u altijd al
willen weten hoe
de procedure
voor een vluchteling in zijn werk gaat en
wat vluchtelingenwerk nou precies doet?
Op een laagdrempelige manier en zonder
verwachtingen staat vluchtelingenwerk graag
voor u klaar tijdens de openbedrijvendag aan de
Nijverheidsweg 2a in Roden.

Manfred Loohuis
Tijdens de
openbedrijven dag
kunt u in de showroom
verschillende voorbeelden van glas, deuren,
kozijnen en alle mogelijkheden van een tuinkamer
en de windschermen bekijken. Door het plaatsen
van kunststof kozijnen met bijpassend glas kunnen
klanten hun woning goed isoleren. Er is veel keuze
in de manier waarop er geventileerd kan worden,
hierover wordt tijdens de open dag informatie over
gegeven. Daarbij geven zij ook advies over de beste
inbraak vertragende opties. De koffie staat klaar
aan de Havenstraat 4 te Peize.

WILT U EEN RAADSLID SPREKEN?
Dat kan op woensdag 8 november om 19.30 tot 20.00 uur in de hal van de oude ingang van het
gemeentehuis. Hier staan twee raadsleden klaar om u te woord te staan.
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Autobedrijf de
Westerd
Tijdens de
openbedrijven dag kunt u zien wat er allemaal
achter de schermen gebeurt wanneer u uw auto
naar de garage brengt. Een onderhoudsbeurt,
het verwisselen van een band op een velg, het
uitbalanceren van een wiel,
maar ook schade-herstel werkzaamheden. Kom
langs op 4 november aan de Westerd 15 te Peize.
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Fijnmechanische
Techniek Roden
Tijdens de
openbedrijven dag laat het bedrijf u zien hoe
van een digitaal model een echt onderdeel
wordt gemaakt. Ook het verschil tussen
3D printen en 3D verspanen wordt uitgelegd.
Als u met eigen ogen wilt zien hoe van een
digitaal model een echte machine wordt
gemaakt, dan is dit uw kans. Bezoek het bedrijf
tijdens de openbedrijven dag aan de Hagen 14
te Roden.

Bezoek
‘ondernemend Noordenveld’
op 7 en 8 november
tijdens de promotiedagen
op het Westerkwartier Noordenveld plein
in de MartiniPlaza

Meubelpalet
Tijdens de
openbedrijven dag
kunt u een kijkje nemen in de showroom en
de werkplaats van het Meubelpalet en kunt u
deelnemen aan diverse workshops waaronder
het werken met een bovenfrees. Ook gaan enkele
medewerkers laten zien en vertellen wat zij zoal
doen. U bent welkom om kennis te maken met
de producten en de sfeer te proeven aan de
Haulerwijksterweg 17 te Een.
O N DE

Partyservice Freek
Albertema
Tijdens de
openbedrijven dag kunt
u komen kijken in de keuken van Albertema en
laten ze zien wat de ontelbare mogelijkheden
zijn in het bedrijf. U ziet de bakker aan het
werk, het assortiment voor de komende
feestdagen wordt gepresenteerd en het
magazijn is omgetoverd tot een sfeervol terras.
Partyservice Freek Albertema is gevestigd aan
de Havenstraat 9 te Peize.

N O OR D E N V

Noordenveld

Kom ook woensdag 8 november om 16.30 uur
naar de netwerkborrel met ‘de zware jongens’

Kom woensdag 8 november vanaf half 5
bij de ‘ondernemend Noordenveld’ stand
voor een ‘netwerkborrel met
de zware jongens’
De zware jong
s
vertellen over en
ondernemersschhèt
ap

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Gemeentehuis
Op vrijdag 3 november 2017 is de publiekshal van het gemeentehuis gesloten. Telefonisch is het
gemeentehuis wel bereikbaar tot 12.00 uur op 14 050.

Noordenveld

