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

VERGADERINGEN

nl ((NL.IMRO.1699.2018PB030-vg01)) en de
gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.
nl. De publicatie is te vinden op www.
Besluitenlijst Raad
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van officielebekendmakingen.nl, in de Staatscourant, het
woensdag 16 januari 2019 de onderstaande Roder Journaal en de Krant.
besluiten genomen:
• Verlening subsidie 2019 aan Muziekcoöperatie Tegen het besluit kan gedurende de inzagetermijn
Peize; een bedrag van € 16.500 in 2019. De beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noordsubsidiëring wordt verstrekt als experiment en aan Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150,
de hand van de opgedane ervaringen en evaluatie 9700 AD Groningen.
wordt in 2019 een besluit genomen over de Dit beroep kan worden ingesteld door:
subsidiëring in 2020. Er is een voornemen kenbaar • een belanghebbende die tijdig een zienswijze
naar voren heeft gebracht bij burgemeester en
gemaakt voor het stopzetten van de structurele
wethouders over het ontwerp-besluit;
subsidie per 2020, aan de in dit advies genoemde
instellingen die een structurele culturele subsidie • een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze
naar voren heeft gebracht bij burgemeester
ontvangen in 2019.
en wethouders, maar kan aantonen dat hij/zij
• Beschikbaar stellen van € 60.000 voor padelbanen
redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een
op het complex van de Norger Tennisvereniging;
zienswijze tot burgemeester en wethouders te
• Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is
wenden.
vastgesteld
De volledige besluiten vindt u onder de Het besluit is onherroepelijk met ingang van de dag
betreffende agendapunten van deze vergadering na afloop van de beroepstermijn van zes weken.
in
het
raadsinformatiesysteem
(www.
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad)
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij de
griffie via e-mail: griffie@gemeentenoordenveld.nl
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Welstandscommissie
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis. vergunning hebben verleend/besluit hebben
De vergadering van de Welstandscommissie is genomen voor:
openbaar. Voor een plantoelichting dient u een Bouwen:
afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag • Raiffeisenlan 14 te Roden, het vergroten van een
daaraan voorafgaand ligt de agenda voor een ieder
woning, 10 januari 2019;
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze agenda • Markeweg 10 te Alteveer, het vernieuwen van een
tevens raadplegen via de gemeentelijke website
schuur, 16 januari 2019.
www.gemeentenoordenveld.nl
Werken
• Laan van Weldadigheid te Veenhuizen, kadastraal
bekend Norg, sectie N, nummer 4349, het vergroten
ONTVANGEN AANVRAGEN
van een parkeerplaats, 16 januari 2019.
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente OVERIGE VERLEENDE
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende VERGUNNINGGEN/ONTHEFFINGEN
aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige ontheffing** heeft verleend voor:
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
• Het organiseren van een canicross op 17 februari
Kappen:
2019 in de Langeloërduinen in Norg, 17 januari
• Hoofdstraat 23 te Roderwolde, het kappen van een
2019**;
kastanje;
• Het organiseren van de EggRun op 13 april 2019
• Laan van Weldadigheid te Veenhuizen, het kappen
(met eventuele uitwijkdatum op 20 april) op de
van vier linden en een eik.
Brink te Roden, 14 januari 2019**.
Bouwen:
• Oostindie 30 kavel B te Nietap, het oprichten van Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde
een woning;
datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
• Oostindie 30 kavel A te Nietap, het oprichten van een bezwaarschrift worden ingediend bij het
een woning;
College van Burgemeester en Wethouders van de
• Smeerveensedijk 1 te Peize, het plaatsen van gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC
zonnepanelen in het veld;
Roden. Ten aanzien van de overige vergunning**
• Riesven 19 te Roden, het plaatsen van een kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de
dakkapel.
Burgemeester.
Weigering omgevingsvergunning
Zandvoort Norg
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij op 15 januari
2019 in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de omgevingsvergunning voor de
bouw van een woning aan de Zandvoort, kadastraal
bekend Norg, sectie V, nummer 77 hebben geweigerd.
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit
niet gewijzigd.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van donderdag 24 januari 2019 tot en met
6 maart 2019 ter inzage in het gemeentehuis aan
de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de
stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.

Evenementenkalender
Voor de evenementen die in onze gemeente
plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender van
de Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via een link
op de gemeentelijke website of via de agenda van
kopvandrenthe.nl

TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
Voor de hierna genoemde evenementen gelden de
volgende verkeersmaatregelen gedurende de daarbij
vermelde dagen en tijdstippen:
Roden
In verband met de EggRun op 13 april 2019
(uitwijkdatum 20 april 2019) worden de volgende

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

tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld door het
de Brinkhof in Norg;
plaatsen van borden C01 bijlage 1 van het RVV 1990: • Een lijsterbes in het gemeentelijk plantsoen aan de
• Brink te Roden
Heymanslaan in Roden;
De verkeersmaatregelen gelden op 13 april 2019 • Een eik aan het zandpad Schaapdijk te Peest;
(eventuele uitwijkdatum 20 april 2019) van 07.00 • Een esdoorn aan de Binnenhof ter hoogte van
uur tot 16.00 uur of zoveel langer of korter als nodig.
nummer 1 in Roden;
• Een es op het gemeentelijk gazon aan de Eikenlaan
Bezwaar
ter hoogte van nummer 21 in Peize.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan Reden:
tegen een verkeersbesluit binnen zes weken na de Verhoogde gevaarzetting en voor een reconstructie.
dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaarschrift moet gericht worden aan Voor inzage/toelichting kunt u terecht bij de balie van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente het gemeentehuis.
Noordenveld. Daarnaast kan een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord- MILIEUBEHEER
Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht,
Postbus150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek Het college van burgemeester en wethouders van
zal griffierecht worden geheven.
gemeente Noordenveld maakt bekend de volgende
meldingen op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer te hebben ontvangen:
KAPMELDINGEN
• Hospitaallaan 58 te Veenhuizen. De melding heeft
GEMEENTELIJKE BOMEN
betrekking op het tijdelijk opslaan van vaste mest
op een perceel (schuin-) tegenover de Hospitaallaan
Aantallen en soorten:
58 te Veenhuizen.
• Een kastanje op de begraafplaats in Roden;
• Een populier aan de Weldam ter hoogte van Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een
nummer 1 in Roden;
• Een sierkers, een wilg, een berk en twee eiken bij wettelijk verplichte bekendmaking.

Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen(BRP)
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
gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in
Nederland wonen.
Naam			

Geboortedatum

Datum voornemen		

Uitschrijven naar

B. Ismael			
Heaven Tewelde Kifle
Shaban Sharif Aziz Sindy
J.B. Titawanno		
J.F. Louwinger		
C. Poort			

07-04-1979
10-01-1998
01-01-1979
16-12-1983
06-09-1965
28-06-1987

16-01-2019		
16-01-2019		
23-01-2019		
23-01-2019		
23-01-2019		
23-01-2019		

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

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
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.

IN GESPREK MET EEN RAADSLID OP 23 FEBRUARI VERVALT
Op woensdag 23 februari is het helaas niet mogelijk om ’s avonds in gesprek te gaan met
een raadslid. Door andere afspraken van de gemeenteraad komt deze inloop te vervallen. De
eerstvolgende inloop is op woensdag 30 januari 2019.

DISCOZWEMMEN IN DE HULLEN OP
ZATERDAGAVOND
26 JANUARI
Op zaterdag 26 januari is het zwembad De Hullen extra open
van 19.00 tot 21.00 uur in verband met Discozwemmen. Disco
met licht en geluid van DJ Mathijs en Ultra Dance Music. Doe
met de leuke spelletjes of vrij zwemmen met discoverlichting.
Alle basisschoolleerlingen zijn van harte welkom. Entree e
3,50. Opgave niet nodig. Voor informatie: 050-5019268 of
kijk op onze website www.sportcentrumdehullen.nl.

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

Voor het eerst naar de basisschool
een belangrijke stap

Openbaar basisonderwijs in de gemeente Noordenveld
1. O
 penbare Basisschool De Tandem
Klimop 2, 9301 PK Roden
Telefoonnummer: 050 - 50 171 72

7. O
 penbare Basisschool De Hekakker
Schoolstraat 3, 9331 AV Norg
Telefoonnummer: 0592 - 613 224

Open huis voor ouders en kinderen op woensdag
6 februari 2019. Van 8.45 tot
9.00 uur krijgt u algemene informatie over de
school. Aansluitend leiden leerlingen van
groep 8 u door de school. U kunt ook op een ander
tijdstip een afspraak maken voor een
persoonlijk gesprek en een rondleiding door de
school.

Open huis voor ouders en kinderen op donderdag
14 februari 2019. Het programma
voor deze ochtend start om 8.45 uur en eindigt om
10.30 uur. Tijdens het open huis
brengt u een bezoek aan groep 1/2, laten de
kinderen van groep 8 u de school zien en
ontvangt u algemene informatie over de school.

2. O
 penbare Basisschool De Marke
Molenweg 1, 9301 JD Roden
Telefoonnummer: 050 - 50 174 34
Open huis voor ouders en kinderen op woensdag
6 februari 2019 van 10.45 uur tot
12.00 uur. U kunt ook op een ander tijdstip een
afspraak maken voor een persoonlijk
gesprek en een rondleiding door de school.
3. O
 penbare Daltonbasisschool Het Valkhof
Schonauwen 2, 9301 SP Roden
Telefoonnummer: 050 - 50 173 00
Ontvangst om 8.45 uur, aansluitend algemene
informatie en rondleiding tot 10.00 uur;
om 10.45 uur herhaling van dit programma tot
12.00 uur.
4. O
 penbare Basisschool De Poolster
Zevenhuisterweg 3, 9311 VA Nieuw-Roden
Telefoonnummer: 050 - 50 177 72
Open huis op woensdag 13 februari 2019
Ontvangst om 8.45 uur, aansluitend algemene
informatie en rondleiding tot 10.00 uur;
om 10.45 uur herhaling van dit programma tot
12.00 uur.
5. O
 penbare Basisschool De Flint
J .P. Santeeweg 109, 9312 TA Nietap
Telefoonnummer: 0594 - 51 46 49
Open huis voor ouders en kinderen op donderdag
14 februari 2019 van 9.00 tot 11.30 uur. Op
afspraak is rondleiding en uitleg ook mogelijk.
6. O
 penbare Basisschool Het Palet
Hoofdstraat 21b, 9315 PA Roderwolde
Telefoonnummer: 050 - 50 33 551
Open huis voor ouders en kinderen op woensdag
13 februari 2019 van 9.00 tot 11.30 uur. Op
afspraak is rondleiding en uitleg ook mogelijk.

8. O
 penbare Basisschool ’t Spectrum
Hereweg 1d, 9321 CL Peize
Telefoonnummer: 050 - 50 33 612
Informatieavond op dinsdag 29 januari 2019.
De avond start om 17.30 en duurt tot 19.30 uur.
Open huis voor ouders en kinderen op dinsdag 5
februari 2019 van 9.00 tot 11.30 uur.
9. Openbare Basisschool voor Daltononderwijs
De Eskampen
Boerakkerweg 2a, 9321 EL Peize
Telefoonnummer: 050 - 50 331 58
Informatieavond op maandag 4 februari 2019
van 19.30 tot 21.30 uur
Open huis voor ouders en kinderen op dinsdag 5
februari 2019 van 9.00 tot 11.30 uur.
10. O
 penbare Basisschool De Elsakker
Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde
Telefoonnummer: 0592 - 613 991
Open huis voor ouders en hun kinderen op
donderdag 14 februari 2019.
Tussen 8.30 en 10.30 uur geven leerlingen van de
bovenbouw u graag een rondleiding
en bent u van harte welkom om een kijkje te
nemen in onze groepen. Tevens wordt u
geïnformeerd over de inhoud van de groene
Kubusschool. U kunt ook op een ander
tijdstip een afspraak maken voor een persoonlijk
gesprek en een rondleiding door de
school.
Samenwerkingsscholen
in de gemeente Noordenveld
1. S
 amenwerkingsschool voor
Daltononderwijs De Schans
Norgerweg 18, 9342 PH Een
Telefoonnummer: 0592 - 656 308
Open huis voor ouders en kinderen op donderdag
14 februari 2019 van 08.45 tot 11.30 uur.
Leerlingen van de bovenbouw geven u graag

een rondleiding. U bent natuurlijk ook van harte
welkom om een kijkje te nemen in de kleuterklas.
U kunt ook op een ander tijdstip een afspraak
maken voor een persoonlijk gesprek en een
rondleiding door de school.
1. Kindcentrum SPEEL en LEER
Ir. Mentropweg 72, 9341 AT Veenhuizen
Telefoonnummer: 0592 - 388 355
Open huis voor ouders en kinderen op donderdag
14 februari 2019 van 8.30 tot
10.30 uur. Wees welkom en proef de sfeer, het
team ziet u graag op SPEEL en LEER.
Christelijke basisscholen
in de gemeente Noordenveld
1. Christelijke Basisschool De Parel
Dreesdestraat 40, 9301 GG Roden
Telefoonnummer: 050 - 50 173 44
Open huis op woensdag 6 februari 2019 van
9.00 tot 11.45 uur en van 12.45 tot 13.45 uur
2. Christelijke Basisschool De Hoeksteen
Slangenborg 1-3, 9301 VC Roden
Telefoonnummer: 050 - 50 18 556
Woensdag 6 februari 2019 tussen 9.00 en
11.45 uur en 12.45 en 13.45 uur zijn ouders/
verzorgers, samen met hun kind hartelijk welkom.
U kunt tijdens de Open Dag een kijkje nemen in de
groepen en vragen stellen over ons onderwijs. In de
centrale ruimte kunt u methoden inkijken en met
ouders van de ouderraad spreken en met leerlingen
van de leerlingenraad. Voor de allerkleinsten is
oppas aanwezig zodat u rustig in de school kunt
kijken. Bent u niet in de gelegenheid om op
woensdag 6 februari langs te komen, neem dan
gerust contact op om een persoonlijk gesprek aan
te vragen.
Gereformeerd basisonderwijs
Gereformeerd Basisschool De Rank
Floralaan 3, 9301 KE Roden
Telefoonnummer: 050 – 5017840
Open huis op woensdag 6 februari 2019 van
10.00 tot 14.00 uur.

