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
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 gemeentehuis. U kunt deze agenda
tevens raadplegen via de gemeentelijke website www.
gemeentenoordenveld.nl
Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert op dinsdag
8 januari aanstaande in het gemeentehuis in Roden. De
zitting is openbaar. Aan de orde komt:
19.30 uur: hoorzitting naar aanleiding van het
bezwaarschrift van 29 oktober 2018, gericht tegen
het besluit van burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordenveld van 2 oktober 2018 over het
verlenen van bouwvergunning voor kavel 1 op het
Oosterveld in Norg;
20.00 uur: hoorzitting naar aanleiding van het
bezwaarschrift van 29 oktober 2018, gericht tegen
het besluit van burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordenveld van 2 oktober 2018 over het
verlenen van bouwvergunning voor kavel 3 op het
Oosterveld in Norg;
20.30 uur: hoorzitting naar aanleiding van het pro
forma bezwaarschrift van 21 november 2018, gericht
tegen het besluit van burgemeester en wethouders
van de gemeente Noordenveld van 26 oktober 2018
over het verlenen van een omgevingsvergunning voor
Steeg 3 in Norg. Op 5 december 2018 ontvingen wij
de aanvullende gronden voor de behandeling van het
bezwaarschrift.

Uitrit:
• Hoofdstraat te Steenbergen kadastraal bekend
Roden, sectie P, nummer 1087, het verbreden van
een uitrit, 13 december 2018;
• Oosterstraat 4 te Norg, het aanleggen van een uitrit,
18 december 2018.
Bouwen:
• Eenerstraat 50 te Norg, het aanleggen van 2
padelbanen, 14 december 2018.

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS
PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ

Op 18 december 2018 heeft het college van de
gemeente Noordenveld besloten om op grond van
art. 76a van de Participatiewet, art. 53a van de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke
arbeidsongeschikte werknemer (= IOAW) en art.
53a van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige (= IOAZ)
OVERIGE VERLEENDE
de volgende toezichthouders aan te wijzen:
VERGUNNINGGEN/ONTHEFFINGEN
• de fraudecontroleurs die in dienst zijn van de
gemeente Noordenveld;
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij • de sociaal rechercheurs die op basis van de
vergunning/ontheffing hebben verleend voor:
overeenkomst kunnen worden ingehuurd.
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop Deze toezichthouders kunnen hun taken op basis
van vis op de vrijdagen bij Supermarkt de Plus te van deze aanwijzing en op grond van titel 5.2 van de
Peize, 17 december 2018.
Algemene wet bestuursrecht uitoefenen.
Deze aanwijzing treedt in werking op 1 januari 2019
Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde
datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
een bezwaarschrift worden ingediend bij het College
INFORMATIE OVER
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
SCHADE WIJK MIDDENVELD
Noordenveld.
Vanaf begin augustus 2018 heeft de gemeente
Evenementenkalender
diverse schademeldingen aan woningen
Voor de evenementen die in onze gemeente
ontvangen uit de wijk Middenveld in Roden. De
plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender van de
oorzaak van de schade is op dit moment niet
Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via een link op de
bekend en het college van burgemeester en
gemeentelijke website of via de agenda van Kop van
wethouders heeft opdracht gegeven voor een
Drenthe.nl.
onderzoek. De resultaten van dit onderzoek
worden eind januari verwacht.

PUBLICATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordenveld maakt bekend de volgende
ONTVANGEN AANVRAGEN
melding op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer te hebben ontvangen van:
Omgevingsvergunning
• Groningerkoe.nl, Westeinde 1 9313 TJ te
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Leutingewolde. De melding heeft betrekking op het
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende
veranderen van een inrichting.
aanvragen
voor
een
omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
verplichte bekendmaking.
Bouwen:
• Verlengde Vennootsweg 30 te Een-West, het VASTSTELLING
vergroten van de woning;
BELASTINGVERORDENINGEN 2019
• Limietweg 19 te Veenhuizen, het vervangen van de
kozijnen en plaatsen isolerend glas;
Ter uitvoering van artikel 139 van de Gemeentewet
• Bonhagen K 16 te Norg, het vergroten van een moeten besluiten tot het vaststellen, wijzigen of
woning.
intrekken van belastingverordeningen bekend worden
Uitrit:
gemaakt. Burgemeester en Wethouders delen mee
• Oosterstraat 4 te Norg, het aanleggen van een uitrit. dat de Raad van de gemeente Noordenveld op 19
december 2018 de navolgende belastingverordeningen
heeft vastgesteld:
VERLENGING BESLISTERMIJN
1. Verordening op de heffing en de invordering van
onroerende zaakbelastingen 2019
2. Verordening op de heffing en de invordering van
forensenbelasting 2019
3. Verordening op de heffing en de invordering van
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019
4. Verordening op de heffing en de invordering van
rioolheffing 2019
5. Verordening op de heffing en de invordering van
marktgelden Peize 2019
6.
Verordening op de heffing en de invordering van
VERLEENDE VERGUNNINGEN
lijkbezorgingsrechten 2019
7. Verordening op de heffing en de invordering van
Omgevingsvergunning
leges 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente
8.
Verordening op de heffing en de invordering van
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de
toeristenbelasting 2019
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning
hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
Bovenvermelde verordeningen treden in werking met
Kappen:
• Oosterduinen A 46 te Norg, het kappen van een ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is in alle gevallen
fijnspar en een eik, 13 december 2018;
• Oosterduinen B 15 te Norg, het kappen van een 1 januari 2019. De belastingverordeningen liggen
kastanje, een den, een eik en zes sparren, 13 begin 2019 gedurende de openingstijden voor de tijd
van twaalf weken voor een ieder kosteloos ter inzage
december 2018.
in het gemeentehuis in Roden.
Kappen (geweigerd):
• Schipdijk 7 G te Peize, het kappen van een De belastingverordeningen zijn begin 2019
op de website van de gemeente (www.
bosplantsoen, 13 december 2018.
gemeentenoordenveld.nl) te raadplegen.
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:
• Centrum 5A te Lieveren, het vergroten van de
woning, verlengd tot 7 februari 2019.

Openingstijden balie gemeentehuis:
burgerzaken, bouwen en wonen)
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Overige producten ‘s middags alleen op afspraak

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.

IN GESPREK MET EEN RAADSLID
Heeft u een vraag of een suggestie voor de
gemeente of wilt u over een onderwerp
van gedachten wisselen? U bent van harte
welkom om hierover in gesprek te gaan
met een raadslid. Voor het nieuwe jaar is
woensdag 9 januari 2019 de eerstvolgende
mogelijkheid om een raadslid in de oude hal
van het gemeentehuis te spreken. Van 19.30
tot 20.00 uur twee raadsleden in de oude
hal van het gemeentehuis klaar om met u in
gesprek te gaan. Tijdens de kerstvakantie 22
tot en met 6 januari 2019 gaat ‘In gesprek
met een raadslid’ niet door.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Gemeentehuis
Tijdens de kerstvakantie van 22 december 2018
tot en met 6 januari 2019 zijn er gewijzigde
openingstijden. Op 24, 25 (eerste kerstdag), 26
(tweede kerstdag) en 31 december en 1 januari
(nieuwjaarsdag) is het gemeentehuis de gehele
dag gesloten. De overige dagen is de balie van
het gemeentehuis in deze weken geopend van
9.00 tot 12.00 uur.
Brengstation
Tijdens de kerstvakantie van 22 tot en met 6
januari 2019 zijn er gewijzigde openingstijden.
Het Brengstation is gesloten op 24, 25
(eerste kerstdag), 26 (tweede kerstdag) en 31
december en 1 januari(nieuwjaarsdag).
De overige dagen (uitgezonderd de zondagen)
is het Brengstation geopend van 9.00 uur tot
15.45 uur.

OPENINGSTIJDEN SPORTCENTRUM DE HULLEN KERSTVAKANTIE

Sportcentrum De Hullen is de volgende dagen gesloten: 24 (kerstavond), 25 (eerste kerstdag) en
31 december en 1 januari (nieuwjaarsdag). Voor de overige dagen in de kerstvakantie gelden de
volgende openingstijden:
2e Kerstdag Woensdag 26 december
Donderdag 27 december 2018		
								
Vrijdag 28 december 2018		
Zaterdag 29 december 2018		
Zondag 30 december 2018		
Woensdag 2 januari 2019
Voor 1 euro zwemmen			
Donderdag 3 januari 2019		
			
				
Vrijdag 4 januari 2019			
Zaterdag 5 januari 2019			
Zondag 6 januari 2019			

10.00 – 13.30 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
18.30 – 20.00 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
10.00 -12.00 uur
10.00 – 13.30 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
18.30 – 20.00 uur
7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 16.00 uur
10.00 -12.00 uur
10.00 – 13.30 uur
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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.

Samen scheiden we nog beter!
Restafval in kg per inwoner per jaar

“Het gaat goed met de afvalscheiding in de gemeente
Noordenveld. En daarom ben ik erg trots op onze inwoners! Er
belandt namelijk steeds minder afval in de grijze container. Dat
komt omdat we waardevolle afvalstromen zoals GFT, PMD, papier
en textiel goed scheiden en daardoor kunnen hergebruiken. Zo
wordt afval weer grondstof en hebben we minder restafval.

245 kg in 2015
217 kg in 2016

We hebben echter onze doelstellingen nog niet gehaald. We streven
naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Waarom? Ten eerste omdat dat beter is
voor het milieu. Ten tweede omdat afvalscheiding goed is voor de portemonnee. Komend jaar
hoeven we - dankzij de goede afvalscheiding - de afvalstoffenheffing niet te verhogen. Dat willen
we natuurlijk kunnen doorzetten! Daarom blijven we afvalscheiding stimuleren. Op verschillende
plekken in de gemeente komen milieuparken met ondergrondse containers. Ook kijken we of
we een mobiel brengstation kunnen ontwikkelen; een plek waar je bijvoorbeeld piepschuim
en oude elektrische apparaten kwijt kunt. Daarnaast onderzoeken we of we luiers en ander
incontinentiemateriaal apart kunnen inzamelen, zodat er minder stankoverlast ontstaat. Natuurlijk
is afval voorkomen ook erg belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld al door een ‘nee-nee’-sticker op de
brievenbus te plakken. Of door zelf groenafval te composteren. Zo kunnen we het samen nóg beter
doen.”

154 kg in 2018

155 kg in 2017
135 kg in 2019

Einddoel

100 kg in 2020

Jeroen Westendorp, Wethouder Jeugd, Sport, Toerisme en Afval

Wilt u ook altijd op de hoogte zijn
van actuele inzameldata? Download
dan nu de AfvalWijzer-app.

Zoveel afval halen we bij u op:
GFT*
Oud papier
Glas
Textiel
PMD*
KCA*
RESTAFVAL

2017
180
65
22,5
6,3
25
1,5
155

2018
180
66
23,5
6,4
26
1,6
154

*GFT: groente-, fruit- en tuinafval, PMD: plastic, metaal en
drankenkartons en KCA: klein chemisch afval.

De inzameldata voor 2019 staan nu
in de AfvalWijzer-app!
Let op:
• Voor een aantal adressen
verandert de reguliere
inzameling. Bewoners voor
wie dit geldt, hebben hierover
een brief gekregen.
• Vanaf juni tot de week van de
Rodermarkt (20 t/m 25 september
2019) wordt er weer wekelijks gft
ingezameld.

Uw restafval bestond in 2018 uit de
volgende herbruikbare stoffen
Restafval 154 kg

GFT 17 kg
Papier, glas en textiel 23 kg
PMD 21 kg
Overig herbruikbaar afval 46 kg

Mogen de resten van uw kerstdiner in
de GFT-container?

JA | NEE

In de kerstweek zamelen we geen GFT in. Die week
krijgen onze voertuigen hun jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Vanaf 7 januari komen we uw GFT-container weer legen
volgens het bij u geldende rooster.

Meer weten over afval scheiden? Download de AfvalWijzer-app
of kijk op www.gemeentenoordenveld.nl/afval.

Echt restafval 47 kg

Uw kerstbomen zamelen we in de tweede week van
januari in. Kijk voor de datum die voor uw straat geldt in
de AfvalWijzer-app of op www.mijnafvalwijzer.nl.

