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

VERGADERINGEN

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

podiumtrailer op 30 mei 2019 en op 1 juni De verkeersmaatregel geldt op 30 juni 2019, 28
van een recreatiewoning, verlengd tot 31 mei
2019 tijdens “Kleintje Rodermarkt”, 23 april juli 2019, 25 augustus 2019 en op 29 september
2019.
2019, van 13:00 uur tot 18:00 uur of zoveel
2019**.
Bouwen/Brandveilig gebruik
Welstandscommissie
langer of korter als nodig is.
De Welstandscommissie vergadert elke -	Donderseweg 10 te Norg, het veranderen van Rectificatie
de gebouwen en brandveilig gebruik, verlengd -	Het innemen van een standplaats voor Bezwaar
donderdag in de even weken om 13.30 uur
oliebollenverkoop op de Brink te Roden, van Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
tot 28 mei 2019.
in het gemeentehuis. De vergadering van de
31 oktober 2019 tot en met 31 december kan tegen een verkeersbesluit binnen zes weken
Welstandscommissie is openbaar. Voor een
2019, 1 april 2019**. (was gepubliceerd: na de dag van bekendmaking bezwaar worden
plantoelichting dient u een afspraak maken. ONTWERP31 oktober tot en met 31 januari in 2019 en gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht
Op de dinsdag en de woensdag daaraan OMGEVINGSVERGUNNING
worden aan: burgemeester en wethouders van
2020)
voorafgaand ligt de agenda voor een ieder
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze Burgemeester en wethouders van de gemeente Binnen zes weken na de achter het besluit Noordenveld, Postbus 109. Daarnaast kan een
agenda tevens raadplegen via de gemeentelijke Noordenveld maken bekend dat zij in het vermelde datum kan hiertegen door (een) verzoek om voorlopige voorziening worden
website www.gemeentenoordenveld.nl
kader van de Wet algemene bepalingen belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de
omgevingsrecht
voornemens
zijn
een ingediend bij het college van burgemeester en Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,
wethouders van de gemeente Noordenveld. Ten afdeling Bestuursrecht, Postbus150, 9700 DA
Rectificatie commissie bezwaarschriften omgevingsvergunning te verlenen voor:
aanzien van de overige vergunningen** kan Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht
De Commissie Bezwaarschriften vergadert Brandveilig gebruik
op woensdag 24 april aanstaande in het -	Schoolstraat 5 te Roden, het brandveilig een bezwaarschrift worden ingediend bij de worden geheven.
burgemeester.
gemeentehuis in Roden. De zitting is openbaar.
gebruiken van het pand.
Aan de orde komt:
Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
19.30 uur: hoorzitting naar aanleiding van een bekendgemaakt op 16 april 2019. De ontwerp- TIJDELIJKE
MILIEUBEHEER
bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van omgevingsvergunning en de bijbehorende VERKEERSMAATREGELEN
burgemeester en wethouders van de gemeente stukken liggen zes weken ter inzage.
Het college van burgemeester en wethouders
Noordenveld van 18 februari 2019 en gaat over Tijdens de termijn van ter inzage legging Voor de hierna genoemde evenementen gelden van de gemeente Noordenveld maakt bekend
de handhavingszaak illegale bijgebouwen te kan iedereen schriftelijk of mondeling een de volgende verkeersmaatregelen gedurende de de volgende melding op grond van het
Veenhuizen.
zienswijze over het ontwerpbesluit geven. Een daarbij vermelde dagen en tijdstippen:
Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben
schriftelijke zienswijze kan gericht worden Peize
ontvangen:
aan burgemeester en wethouders, Postbus In verband met Brinkpop te Peize hebben -	Scharenhulsedijk 11 te Peize. De melding
ONTVANGEN AANVRAGEN
109, 9300 AC Roden. Wij maken u erop attent burgemeester en wethouders besloten de
heeft betrekking op het veranderen van een
dat slechts beroep tegen de uiteindelijke volgende weg af te sluiten door het plaatsen
bedrijfsinrichting.
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente omgevingsvergunning kan worden ingesteld als van borden C01 van bijlage 1 van het RVV 1990: Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende u belanghebbende bent en ook een zienswijze -	Hoofdstraat te Peize, het gedeelte voor ingediend. Deze publicatie betreft slechts een
wettelijk verplichte bekendmaking.
Bakkerij Ons Belang
aanvragen voor een omgevingsvergunning, naar voren hebt gebracht tegen het genoemde
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure ontwerpbesluit.
van toepassing is, hebben ontvangen:
VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
enkelvoudige omgevingsvergunningen voor de VERLEENDE VERGUNNINGEN
activiteit:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de
Kappen
Omgevingsvergunning
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art.2.21 en 2. 22 Wet
-	Oosterduinen E 6 te Norg, het kappen van Burgemeester en wethouders van de gemeente
Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres
twee bomen;
Noordenveld maken bekend dat zij in het
waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Noordenveld staan ingeschreven.
-	Hoofdstraat 40 te Roderwolde, het kappen kader van de Wet algemene bepalingen
Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend
van twee berken.
omgevingsrecht vergunning hebben verleend/
adres en formeel niet meer in Nederland wonen.
Brandveilig gebruik
besluit hebben genomen voor:
-	Schoolstraat 5 te Roden, het brandveilig Bouwen
Naam			
Geboortedatum Datum voornemen		
Uitschrijven naar
gebruiken van het pand;
-	Haarveen 3 te Foxwolde, het plaatsen van
A.R. Khan			
01-07-1970
17-04-2019		
Onbekend
-	Leutingewolderweg 2 te Leutingewolde, het
twee dakkapellen, 12 april 2019.
A. de Groot			
13-02-1956
17-04-2019		
Onbekend
brandveilig gebruiken van het pand;
Bouwen/Afwijking
-	Kanaalstraat 63 te Roden, het brandveilig -	H. Scheepstrastraat 9 te Roden, het oprichten
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande
gebruiken van het pand.
van een schuur met overkapping, 11 april
personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag,
Bouwen
2019;
zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen
-	Kortewijk 23 te Nieuw-Roden, het oprichten -	Hoofdstraat 5 te Peize, het vergroten en
worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is
van een schuur;
veranderen van het winkelpand, 21 maart
belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.
-	Dreesdestraat 20 te Roden, het realiseren van
2019.
een overkapping boven het zwembad;
Werken
Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op
-	Kerklaan 5 te Veenhuizen, het oprichten van -	Langeloerduinen 4 84 te Norg, het graven ten
met vakgroep Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@gemeentenoordenveld.
een kinderencentrum.
behoeve van het oprichten van een woning
nl of 050 – 50 27 222. Als wij binnen 4 weken na de datum van de verzending van het voornemen
Uitrit
met kelder, 8 april 2019.
geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit naar onbekend.
-	Groningerweg 40 te Peize, het aanleggen van Kappen
een uitrit;
-	Hoofdweg 21 te Peest, het kappen van twee
-	De Cloese 17 te Roden, het aanleggen van een
knotlinden, 11 april 2019.
uitrit.
Bouwen/Afwijking/Uitrit
ONKRUIDBESTRIJDING
Bouwen/Milieu
-	Okster 18 te Roden, het oprichten van een
We zijn weer begonnen met de onkruidbestrijding
-	Haulerwijksterweg 13 te Een, het oprichten
woning en het aanleggen van een uitrit, 10
en het schoonvegen van de voetpaden en straten.
van een werktuigenberging, kantoor en
april 2019.
Met het borstelen en branden van de obstakels
hygiënesluis en het milieuneutraal veranderen
wordt het onkruid verwijderd tot oktober door de
van de bedrijfsinrichting.
OVERIGE VERLEENDE
hele gemeente. Er staan dit jaar drie borstelrondes
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
gepland van 8 weken per ronde. Is de borstel- en
VERLENGING BESLISTERMIJN
veegauto’s bij u in de buurt? Zou u dan uw auto
De burgemeester maakt bekend dat hij
even aan de kant willen zetten zodat we ook
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
de parkeerplaatsen en de straten goed kunnen
algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen -	Het organiseren van BrinkPop op 30 juni
onderhouden?
2019, 28 juli 2019, 25 augustus 2019 en op
burgemeester en wethouders de beslistermijn
29 september 2019, van 14.30 uur tot 17.00
op een aanvraag om een omgevingsvergunning
uur op het grasveld tegenover Bakkerij Ons
eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen.
Belang te Peize, 16 april 2019**;
Burgemeester en wethouders hebben besloten
EVENEMENTENKALENDER
van die mogelijkheid gebruik te maken en de -	Het organiseren van een mountainbikewedstrijd
Voor de evenementen die in onze gemeente plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender van de
op 12 mei 2019 in de Langeloërduinen in
beslistermijn te verlengen voor:
Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via een link op de gemeentelijke website of via de agenda
Norg, 18 april 2019**;
Bouwen
van Kop van Drenthe.nl.
-	Oosterduinen D 135 te Norg, het oprichten -	Het organiseren van ‘Live muziek’ vanaf een

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.

BEKENDMAKING AMBTSHALVE UITSCHRIJVINGEN
BASISREGISTRATIE PERSONEN

WEGAFSLUITING DE HORST IN PEIZE

Procedure vertrokken onbekend waarheen (Vow)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de
basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als
reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en
zijn vanaf de datum van het besluit datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland.
Naam:			
S.A. Romney			
H. Majid			

Geboortedatum
14-07-1989
01-01-1987

Datum besluit		
20-03-2019		
20-03-2019		

Uitschrijven naar
Onbekend
Onbekend

In verband met groot onderhoud aan de rijbaan van De Horst is deze weg, gelegen tussen Peize en Eelde,
afgesloten van 29 april tot en met 3 mei 2019. Dit is de periode van de meivakantie. Fiets- en bromfietsers
kunnen gewoon gebruik blijven maken van het fietspad langs De Horst. Voor gemotoriseerd verkeer wordt
een omleidingsroute ingesteld. Het verkeer richting Eelde via De Horst wordt geadviseerd om zoveel
mogelijk gebruik te maken van de N372 en N386.
De Horst krijgt een nieuwe asfaltdeklaag. Die wordt aangebracht in de periode van de meivakantie omdat
er dan minder verkeer tussen Peize en Eelde te verwachten is. De week na de meivakantie zijn er nog wel
werkzaamheden aan de bermen en inritten langs De Horst, maar daarvoor is de weg niet meer afgesloten
voor het doorgaande verkeer. Wel moet er dan rekening gehouden worden met verkeershinder. Er is een
omleidingsroute ingesteld.

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met
team burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@gemeentenoordenveld.nl of telefoonnummer
050 – 50 27 222, keuze burgerzaken.
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 vangt aan een dag na de datum
van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet omvatten de naam en het adres van de indiener, de
datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. 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.

MAAIEN GAZONS WEER VAN START

SCHETS TOEKOMSTIGE HEERESTRAAT
In het uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden is een onderzoek naar een nieuwe
inrichting van de Heerestraat opgenomen als één van de uit te voeren projecten.
In de afgelopen tijd heeft de gemeente Noordenveld samen met vertegenwoordigers van
de
Zakenkring,
de
wijkbelangenvereniging
Centrum en Toegankelijk
Noordenveld
nagedacht
over hoe de inrichting van
de Heerestraat er in de
toekomst uit kan zien.
Uitgangspunt
voor
de
nieuwe inrichting van de
Heerestraat is dat het een
straat moet zijn waar je
goed kunt komen, waar je
graag verblijft en een straat
die de klimaatverandering
(hitte of juist veel regen)
goed
kan
opvangen.
Deze uitgangspunten zijn
verbeeld in een schets voor
de Heerestraat.
Graag horen we van u hoe u
kijkt tegen deze verbeelding
van de Heerestraat. Op
de website www.Roden.
nl vindt u de verbeelding
van de Heerestraat en de
uitleg over de gemaakte
keuzes. U kunt tot en met 5
mei uw reactie achterlaten.
Uw reactie wordt erg
gewaardeerd!

WAT VIND JIJ VAN
HET GESCHETSTE
BEELD VAN DE
HEERESTRAAT?
Scan hier
voor de
toekomstige
situatieschets
inzenden
t/m 5 mei

VOLG DE PLANNEN OP

In april is de gemeente weer gestart met het maaien van de gazons, speel- en trapveldjes. De gazons worden van
april tot november (afhankelijk van het weer) regelmatig gemaaid. Voor een zo goed mogelijk resultaat is het van
belang dat de gazons vrij zijn van obstakels zoals; auto's, aanhangers, bouwmaterialen, stenen, zand et cetera.
Wanneer u gebruik wilt maken van een gazon, omdat u bijvoorbeeld bezig bent met een klus/verbouwing, dan kunt
u dit melden aan de afdeling Wijkbeheer zodat hierover afspraken kunnen worden gemaakt.
Maaien obstakels
Op en nabij de gazons speel- en trapvelden bevinden zich obstakels. Hierbij moet u denken aan paaltjes,
verkeersborden, bankjes en afvalbakken. De gazonmaaiers maaien hier zo goed mogelijk omheen. De obstakels
worden een aantal keer per seizoen met de bosmaaier vrij gemaaid.
Gras op de weg
Helaas komt het, met name bij dauw en natte weersomstandigheden voor dat het maaisel aan de banden
blijft plakken en op de
verhardingen
terecht
komt. Dit gras verdwijnt
meestal redelijk snel door
zon en wind. Wanneer
er veel gras ligt, wordt
het door ons opgeruimd.
Onze maaiers zijn daarom
voorzien van bladblazers.
Of er sprake is van een
grote hoeveelheid gras
wordt beoordeeld door de
chauffeurs.
Staat het gras ergens zo
hoog dat er een onveilige
situatie ontstaat of is
bijvoorbeeld het gras
op een speelveldje te
hoog, dan kunt u dit
melden via 050 - 50 27
333 of digitaal via www.
gemeentenoordenveld.nl.

Vanaf de bron beginnen!
In Nederland gooien we jaarlijks miljoenen kilo’s kunststof verpakkingen weg. Denk aan draagtasjes, frisdrankflesjes, groente- en vleesbakjes, boterkuipjes,
shampooflessen en ander verpakkingsmateriaal. Sinds januari 2001 zijn gemeenten verplicht dit kunststof verpakkingsafval te scheiden. In de gemeente
Noordenveld zetten wij ons in om ons PMD zo goed mogelijk te scheiden. Dit doen wij door middel van bronscheiding.*
* Bij bronscheiding begint het proces van afval scheiden bij jou thuis (vanaf de bron)!
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De gemeente Noordenveld zamelt
jaarlijks ongeveer 800 - 900 ton PMD
in per jaar! Het PMD wordt gesorteerd
door afvalverwerkingsbedrijven
Suez en Attero.

M

MOGEN PLASTIC BORDEN
EN BESTEK IN DE PMD-ZAK?

Waar staan de letters PMD voor?
PMD staat voor verpakkingen van Plastic,
Metalen en Drankenkartons.

JA | NEE

Onder PMD-afval verstaan we alleen verpakkingen. Daarom mogen
plastic borden en bestek niet in de PMD-container. De verpakking van
de borden en bestek wel (mits deze van plastic zijn)!

PMD en poepluiers, een container vol!

Wat gebeurt er met PMD

Bert en Anneke Ensing van kinderopvang Kleine Beer uit Nieuw-Roden zijn al vanaf het begin actief
met het scheiden van afval. “Wij dragen graag ons steentje bij!”, aldus Anneke.

In de gemeente Noordenveld staan
15 lantaarnpalen die gemaakt zijn van
gerecycled PMD.

“Inmiddels staan er bij ons in de keuken drie
verschillende prullenbakken. Eén voor restafval,
één voor PMD en één voor GFT. Daarnaast
scheiden wij nog papier, glas en elektrische
apparaten”, vertelt Bert. “Ondanks het
gescheiden inzamelen, zetten we elke maand acht
zakken PMD en een volle grijze container aan de
weg”, laat Anneke weten.

De lantaarnpalen zijn sinds 2011 en 2012 te
vinden in Een en Nieuw-Roden. De lantaarnpalen
zijn klimaatpositief en gemaakt van 100%
gerecycled PMD. Wil je meer weten over deze
lantaarnpalen? Kijk dan op www.saveplastics.nl/
producten/kunststof-lichtmasten/

“Als je zo min mogelijk afval wilt produceren,
moet je je al bewust zijn van wat je
aankoopt in de supermarkt!”
Bewust kiezen voor minder plastic verpakking

Anneke: “Als ik boodschappen ga doen, kies ik
bewust voor zoveel mogelijk producten zonder
plastic verpakking. Fruit en groente niet meer
in een plastic, maar papieren zak. En één keer
per week koop ik veel groenten, die ik thuis snijd
en verdeel over bakjes. Op deze manier hoef ik
geen voorgesneden groentepakketten te kopen,
produceer ik minder afval en verspil ik ook geen
voedsel.” “Wel kiezen we ervoor om vaker een
nieuwe zak in onze prullenbak te doen, om vieze
luchtjes tegen te gaan”, geeft Bert aan.

Poepluiers

“Het meeste restafval zijn voor ons de poepluiers
van de kinderopvang. Elke maand staat er een
volle container aan de weg”, vertelt Anneke.
“Zonder luiers, zouden we de restafval container
één keer per drie maanden aan de weg zetten”,
schat Bert in. “Jammer genoeg is er nog geen
oplossing voor het recyclen van luiers. Mocht er
een pilot komen voor het gescheiden inzamelen
van luiers, dan melden wij ons direct aan!”, aldus
Anneke.

Weten wanneer het PMD bij jou wordt opgehaald? Kijk in de
AfvalWijzer-app. Meer weten over afval scheiden? Download de
AfvalWijzer-app of kijk op www.gemeentenoordenveld.nl/afval.

