Raadhuisstraat 1, Roden
Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon 050 50 27 222
E-mail postbus@gemeentenoordenveld.nl
Website: www.gemeentenoordenveld.nl

VERGADERINGEN

-	Norgerweg, kadastraal bekend Roden, sectie O,
nummer 216, het oprichten van een overkapping;
Gewijzigde agenda raadscommissie
-	Burgemeester Bloemersstraat te Nieuw-Roden, het
De agenda van de oordeelsvormende vergadering van
oprichten van 36 woningen.
de raadscommissie op woensdag 20 november 2019: Kappen
-	Vaststelling diverse belastingen en tarieven -	Oosterduinen F 39 te Norg, het kappen van 16
sportaccommodaties;
bomen.
- Keuze scenario’s nieuwe Welstandsnota;
Afwijking
- Verordening Wmo en Jeugdwet.
-	Oosterweg 2 en 4 te Langelo, het wijzigen van de
Niet openbaar:
bestemming naar wonen.
-	Locatiekeuze brengstation (dit punt kunt u niet live
VERLEENDE VERGUNNING
meeluisteren).
De agenda en stukken vindt u in het
raadsinformatiesysteem (www.gemeentenoordenveld. Omgevingsvergunning
nl/gemeenteraad).Via dit systeem kunt u de vergadering Burgemeester en wethouders van de gemeente
live volgen. Heeft u vragen over deze vergadering dan Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de
kunt u bellen met de griffie via 050 50 27 222 of mailen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning
hebben verleend voor:
naar: griffie@noordenveld.nl.
Bouwen
-	Hoofdstraat 5 te Peize, het plaatsen van een
Wilt u in gesprek met een raadslid?
winkelwagenopvang, 12 november 2019;
U kunt de fractievergaderingen van de partijen
in de gemeenteraad bezoeken. Deze vergaderen -	Poolswijk 12 te Nieuw-Roden, het verbouwen van de
woning, 7 november 2019.
op de woensdagavond een week voor de
raadsvergadering. In het raadsinformatiesysteem Kappen
(www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad) -	De Zulthe 1 te Roden, het kappen van een eik, 11
november 2019;
kunt u via ‘vraagbaak’ een formulier invullen als u de
-	Grensweg 5 te Een-West, het kappen van 5 eiken,
fractievergaderingen wilt bezoeken.
met herplantplicht, 7 november 2019;
U kunt ook op woensdagavond 20 november met
2 raadsleden in gesprek in de oude hal van het -	Oosterduinen A 55 te Norg, het kappen van 4 grove
dennen, met herplantplicht, 7 november 2019;
gemeentehuis. Ze zijn van 19.30 tot 20.00 uur aanwezig
-	Oosterduinen D 56 te Norg, het kappen van 9
om met u in gesprek te gaan.
fijnsparren, met herplantplicht, 7 november 2019.
Heeft u hierover vragen? Voor vragen kunnen u bellen
naar de griffie via telefoonnummer 050 50 27 222 of Bouwen/Afwijking
-	Brink 10 te Roden, het oprichten van een schuur, 6
mailen naar: griffie@noordenveld.nl.
november 2019.
Afwijking
Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in -	Achter de Kerk 3A te Norg, het verlengen van de
tijdelijke vergunning voor dagopvang voor ouderen/
de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis.
beperkten, 7 november 2019.
De vergadering van de Welstandscommissie is
openbaar. Voor een plantoelichting dient u een
afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag OVERIGE VERLEENDE
daaraan voorafgaand ligt de agenda voor een ieder VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze agenda
tevens raadplegen via de gemeentelijke website www. De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/
ontheffing** heeft verleend voor:
gemeentenoordenveld.nl.
-	het organiseren van een kerstmarkt op 14 december
ONTVANGEN AANVRAGEN
2019 op de Albertsbaan in Roden, 12 november
2019**.
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
Burgemeester en wethouders van de gemeente vergunning/ontheffing hebben verleend voor:
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende -	het innemen van een standplaats voor de verkoop
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij
van patat en snacks op 27 en 28 december 2019 aan
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing
de Heegkampweg in Norg, 7 november 2019;
is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige -	het innemen van een standplaats voor de verkoop
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
van kerstbomen op 7 december 2019 op de Brink ter
Bouwen/Afwijking
hoogte van Zandvoort 2 in Norg, 11 november 2019.
-	Langewijk 6 te Nieuw-Roden, het oprichten van een
woonboerderij.
Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde
Bouwen
datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
-	De Pol 18 te Peize, het veranderen/vergroten van de een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van
woning;
burgemeester en wethouders. Voor de vergunning** kan
-	Hoofdstraat 12 te Peize, het intern verbouwen van een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.
het pand;
-	Heerestraat 5 te Roden, het in- en extern veranderen Evenementenkalender
van het pand en het plaatsen van een dakkapel aan Voor de evenementen die in onze gemeente plaatsvinden
kunt u de Evenementenkalender van de Kop van Drenthe
de voorzijde;
-	Aaldersstraat 8 te Roden, het vergroten van de raadplegen. Dit kan via een link op de gemeentelijke
website of via de agenda van Kop van Drenthe.nl.
woning;

Openingstijden brengstation:
Maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 15.45 uur

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

VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN(BRP)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen.
Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en
formeel niet meer in Nederland wonen.
Naam		
R.H. Tjassing		

Geboortedatum
23-07-1980

Datum voornemen Uitschrijven naar
11-11-2019
Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met
vakgroep Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@noordenveld.nl of 050 – 50 27
222. Als wij binnen 4 weken na de datum van de verzending van het voornemen geen reactie hebben
ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit naar onbekend.

GLADHEIDSBESTRIJDING
Het gaat weer vriezen, en dat betekent: glad op de wegen. Wij staan met 6 strooiwagens klaar om
de wegen, bij gladheid, weer schoon en veilig te houden. We strooien eerst de hoofdwegen, bus- en
schoolroutes, hoofdfietspaden en ontsluitingswegen.
Wanneer het heeft gesneeuwd, werken wij ook hard en het schoonmaken van de wegen. We kunnen
dan de hulp van de inwoners ook goed gebruiken, bijvoorbeeld door uw eigen stoep schoon te
houden.

AFVALCOACH TIP!
Met (gebruikt) textiel, help je mee aan een
schoner milieu. Je zorgt voor minder afval
doordat het textiel wordt hergebruikt, in
plaats van dat het op de vuilnisbelt beland.
Dat werkt kostenbesparend en je steunt een
goed doel.

UITNODIGING INLOOPBIJEENKOMST HOV RODEN
Op dinsdag 26 november organiseren wij een inloopbijeenkomst over het HOV (Hoogwaardig Openbaar
Vervoer) Roden. Het gaat om het deel van lijn 4, dat binnen het centrum van Roden valt. Tijdens de
bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken en het definitieve ontwerp.
Waar en wanneer:
Op 26 november in de bibliotheek, Heerestraat 178 te Roden, waar u binnen kunt lopen
tussen 17.00 en 19.30 uur.
U bent van harte welkom!
Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Mark Smit, projectleider HOV via telefoonnummer 050 - 50 27 222.
Informatie kunt u ook vinden op www.Roden.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met middelen uit het RegioSpecifiekPakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL)

REISDOCUMENTEN AANVRAGEN OP 25 NOVEMBER NIET MOGELIJK
Op maandag 25 november 2019 is het door technisch onderhoud niet mogelijk om reisdocumenten
aan te vragen bij de gemeente Noordenveld. Dinsdag 26 november 2019 is het aanvragen van
reisdocumenten weer mogelijk vanaf 9.00 uur.

Openingstijden balie sociale zaken en zorg
(Schoolstraat 50)
Maandag tot en met vrijdag 8.30 – 12.00 uur
Maandag tot en met donderdag 13.00 - 17.00 uur

Afspraak burgemeester en wethouders:
Bel 050 50 27 222 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.

