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

ONTVANGEN AANVRAGEN

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 moet u een afspraak maken.
Op de dinsdag en de woensdag daarvoor
ligt de agenda voor ieder ter inzage in het
gemeentehuis. U kunt deze agenda ook
raadplegen via de gemeentelijke website www.
gemeentenoordenveld.nl

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 omgevingsvergunningen voor de
activiteit:
Bouwen:
• Raiffeisenlaan 14 te Roden, het vergroten van
de woning.
Milieu:
• Zevenhuisterweg 96 te Nieuw-Roden, het
veranderen van de inrichting.
Kappen:
• Hooghaar 1 te Peize, het kappen van twee
bomen.

Presidium, raad en raadscommissie
Het presidium, de raad en de raadscommissie
vergaderen op woensdag 21 november 2018 in
het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden.
De vergadering van het presidium begint om
19.00 uur en de raadsvergadering om 20.00
uur. Na afloop van deze vergadering en na
een korte pauze begint de vergadering van de
raadscommissie.
Alle vergaderingen zijn openbaar en u bent
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. Tijdens de raads- en commissievergadering
worden
videobeelden
gemaakt
voor
verslaglegging en voor het thuis meekijken van
de vergadering(en).
Agenda presidium
Op de agenda van het presidium staan de
volgende onderwerpen:
• Terugkoppeling griffier over procedures en
afspraken
• Klankbordgroep Middenveld
Agenda raad
Op de agenda van de raad staan de onderstaande
onderwerpen:
• Vaststelling bestemmingsplan J.P. Santeeweg
te Nietap
• Initiatiefvoorstel Lijst Groen Noordenveld
‘Onafhankelijke cliëntondersteuning
• Stemming motie m.b.t. inkomensondersteuning
en motie versnelling inventarisatie- en
ideevormingsfase dorpskernen Peize, Norg en
Nieuw-Roden
• Vaststellen themajaar 2019
Agenda raadscommissie
De agenda van de raadscommissie heeft de
volgende onderwerpen:
• Vaststellen nota Afvalbeleid evaluatie en
toekomst gemeente Noordenveld en daarmee
samenhangende besluiten
• Opheffing gemeenschappelijke regelingen
Novatec en Intergemeentelijke Sociale Dienst
Noordenkwartier
• Wijkgericht werken
• Vaststellen
verordeningen
over
de
gemeentelijke
heffingen
en
gebruiksvergoedingen
voor
sportaccommodaties die gelden in 2019
• Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet
voor Strategische aankoop en sloop van de
‘Oude supermarkt’ aan de Kerklaan 16 te
Veenhuizen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

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

een bezwaarschrift worden ingediend bij de ingediend. Deze publicatie is slechts een
wettelijk verplichte bekendmaking.
burgemeester.

TIJDELIJKE
Evenementenkalender
Voor de evenementen die in onze gemeente VERKEERSMAATREGELEN
plaatsvinden, kunt u de evenementenkalender
van de Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via Voor de hierna genoemde evenementen gelden
een link op de gemeentelijke website of via de de volgende verkeersmaatregelen gedurende
de daarbij vermelde dagen en tijdstippen:
agenda van Kop van Drenthe.nl.
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend de volgende melding op grond
van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
• Total Paint Repair, Dobben 8 te Roden. De
melding heeft betrekking op het oprichten van
een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
ingediend. Deze publicatie is slechts een wettelijk
verplichte bekendmaking.

Peize:
In verband met de kerstmarkt op 15 december
2018 hebben burgemeester en wethouders
besloten de volgende wegen af te sluiten door
het plaatsen van borden Co1 van bijlage 1 van
het RVV 1990:
• Het gedeelte van de hoofdstraat, gelegen
tussen de hoofdstraat 33 tot en met 38-25 en
Hoofdstraat 50 a/b tot en met 52.
De verkeersmaatregelen gelden op 15 december
2018 van 12.00 uur tot 21.00 uur of zoveel
langer of korter als nodig is.

Omgevingsvergunning
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Burgemeester en wethouders van de gemeente MILIEUBEHEER
In verband met de Decemberloop op 22
Noordenveld maken bekend dat zij in het
december 2018 hebben burgemeester en
kader van de Wet algemene bepalingen Het college van burgemeester en wethouders wethouders besloten de volgende wegen af te
omgevingsrecht vergunning hebben verleend/ maakt bekend de volgende melding op grond sluiten door het plaatsen van borden C01 van
van het Activiteitenbesluit milieubeheer te bijlage 1 van het RVV 1991:
besluit hebben genomen voor:
hebben ontvangen:
• Boerakkerweg
• Ds. Germsweg 17-19 te Veenhuizen. De melding De verkeersmaatregelen gelden op 22 december
Bouwen:
heeft betrekking op het tijdelijk opslaan van 2018 van 08.00 uur tot 15.00 uur of zoveel
• Dorpsstraat 22 te Nieuw-Roden, het realiseren
vaste mest op een perceel tegenover de Ds. langer of korter als nodig is.
van appartementen, 7 november 2018;
Germsweg 17-19 te Veenhuizen.
• Lokzijlskamp 2 te Norg (Oosterveld), het
oprichten van een woning, 8 november 2018; Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
• Achterstewold 2 te Peize, het verbouwen van
de woning, 9 november 2018;
BEKENDMAKING AMBTSHALVE
• Groningerstraat 16 te Roden, het oprichten
UITSCHRIJVINGEN BASISREGISTRATIE PERSONEN
van een hobby- en dierenverblijf, 12 november
Procedure vertrokken onbekend waarheen (Vow)
2018.
Bouwen (geweigerd):
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij
• Helsterland 2 te Roden, het oprichten van een
volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
garage, 12 november 2018.
bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden
Kappen:
uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel
• Hoofdweg 116 te Veenhuizen, het onttoppen
2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en zijn vanaf de datum van het besluit datum dus niet meer
van een spar, 8 november 2018;
actueel ingeschreven in Nederland.
• Hoofdweg 24 te Langelo, het kappen van
twee kastanjes, 8 november 2018;
Naam:			
Geboortedatum Datum besluit		
Uitschrijven naar
• Oosterduinen A 71 te Norg, het kappen van
T. Yousfi			
06-09-1989
10-10-2018		
Onbekend
zes grove dennen, 13 november 2018;
• Oosterzoom 23 te Peize, het kappen van twee
Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven,
eiken, 8 november 2018.
neem dan contact op met team burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@
OVERIGE VERLEENDE
gemeentenoordenveld.nl of telefoonnummer 14 050.

VERGUNNINGGEN/
ONTHEFFINGEN

De burgemeester maakt bekend dat hij
vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
• Het organiseren van braderieën in 2019 op
21 april, 12 mei, 9 en 23 juni, 7 en 21 juli,
11 en 25 augustus en op 15 september op de
Brinkhofweide te Norg, 8 november 2018**;
• Het organiseren van de Decemberloop op 22
december 2018 te Peize, 8 november 2018**.

Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend
voor:
• Het innemen van een standplaats voor de
verkoop van kerstbomen op 8 december 2018
U kunt gebruikmaken van het spreekrecht voor
voor Zandvoort 2 te Norg, 12 november 2018.
de agendapunten van de raadscommissie.
Hiervoor dient u het digitale formulier in te
vullen dat u in het raadsinformatiesysteem Binnen zes weken na de achter het besluit
(RiS) vindt: www.gemeentenoordenveld.nl/ vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden
gemeenteraad
Voor vragen over de vergaderingen kunt u terecht ingediend bij het college van burgemeester en
bij de griffie via griffie@gemeentenoordenveld. wethouders van de gemeente Noordenveld. Ten
aanzien van de overige vergunningen** kan
nl of bellen via 14 050.

Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en
betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen
voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.
Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte
binnen gekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de
mogelijkheid om de beschikking “ambtshalve uitschrijving” te publiceren als de bekendmaking
niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar
maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en start
een dag na de datum van deze publicatie. In het ondertekende bezwaarschrift moet staan; de
naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar wordt gemaakt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij
het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande
personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële
ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw
van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

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.

VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN(BRP)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld zijn van plan 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
gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in
Nederland wonen.
Naam		
P.R. Oostra		

Geboortedatum
17-09-1974

Datum voornemen		
21-11-2018		

Uitschrijven naar
Onbekend

INFORMATIE OVER
SCHADE WIJK MIDDENVELD
Vanaf begin augustus 2018 heeft de gemeente diverse schademeldingen aan woningen
ontvangen uit de wijk Middenveld in Roden.
De oorzaak van de schade is op dit moment niet bekend en het college van burgemeester en
wethouders heeft opdracht gegeven voor een onderzoek. De resultaten van dit onderzoek
worden eind januari verwacht.
Op de site van de gemeente Noordenveld staat alle informatie die op dit moment beschikbaar
is. De gemeente stuurt tweewekelijks een informatieve brief aan de bewoners van de wijk. Deze
brief staat ook op de website.

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande
personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële
ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw
van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.
Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op
met vakgroep Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@gemeentenoordenveld.
nl of telefoonnummer 14 050. Als wij binnen 4 weken na de datum van de verzending van dit
voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit naar
onbekend.

IN GESPREK MET EEN RAADSLID
Wilt u in gesprek met een raadslid? Dat kan op woensdag 21 november van 19.30 – 20.00 uur
in de oude hal van het gemeentehuis. Daar staan twee raadsleden voor u klaar.
Heeft u vragen of suggesties? U bent van harte welkom!

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
Op woensdag 28 november 2018 is het
brengstation vanaf 13.00 uur gesloten in
verband met een personeelsbijeenkomst.
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BLADRUIMEN IN UW WIJK
Het hele jaar door werken de wijkteams van de afdeling Beheer aan een prettig
leefklimaat in onze gemeente. In de herfst, wanneer het blad weer van de
bomen valt, gaat veel aandacht en tijd naar het schoonhouden van de straten en
voetpaden. Om de wegen veilig en begaanbaar te houden, wordt veel materieel
en mankracht ingezet.
Nieuwe werkwijze
Dit seizoen introduceren we in de gemeente een andere werkwijze ten opzichte van voorgaande
jaren. Vanaf week 46 tot en met week 52 gaan we met twee teams de woonwijken door om
ook het blad van de voetpaden en het gras te verwijderen. In deze ronde nemen we al het blad
mee wat afkomstig is van de gemeentelijke bomen. We gaan in principe twee keer door alle
dorpen en wijken om al het blad op te ruimen. Hierbij werken we dorp voor dorp, wijk voor
wijk en straat voor straat af. We kunnen helaas niet precies zeggen wanneer de teams in uw
straat zijn.
Begrip en medewerking
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, willen wij om uw medewerking
vragen door uw auto, op het moment wanneer het team in uw straat is, tijdelijk te verplaatsen.
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige hinder kunnen veroorzaken maar rekenen op
uw begrip en medewerking. Wanneer u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het
gemeentelijk contactcentrum via 14 050.

