Raadhuisstraat1, Roden
Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon 14 050
E-mail postbus@gemeentenoordenveld.nl
Website: www.gemeentenoordenveld.nl

VERGADERING
Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke
donderdag 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.

ONTVANGEN AANVRAGEN
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:
Kappen
• Natuurschoonweg 27 te Nietap, het kappen
van een berk;
• Oosterduinen Z 40 te Norg, het kappen van
vijf vogelkersen, twee larixen, twee grove
dennen, een eik en uitloper van (blijvende)
eik.
Bouwen
• Schoolstraat 22 te Westervelde, het vergroten
van de garage.
Uitrit
• Okster 36 en 38 te Roden, het aanleggen van
uitritten.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht vergunning hebben verleend/
besluit hebben genomen voor:
Bouwen/Afwijking
• Korhoen 1 te Nieuw-Roden, het oprichten van
een schuur en overkapping, 20 juli 2017.
Kappen; geweigerd
• Haarveen 3 te Foxwolde, het kappen van een
eik, 17 juli 2017.
Kappen
• Matsloot 3 te Matsloot, het kappen van een
els, 18 juli 2017;
• Oosterduinen D 115 te Norg, het kappen van
twee lariksen, 10 juli 2017;
• Oosterduinen D 134 te Norg, het kappen van
twee grove dennen, met herplantplicht, 18 juli
2017.
Afwijking
• Oude Gracht 1 te Veenhuizen, het tijdelijk
gebruiken van de locatie als openluchttheater,
11 juli 2017.
Bouwen/Uitrit
• Oude Velddijk 31c te Peize, het oprichten van
een woning en het aanleggen van een uitrit,
13 juni 2017.

Bouwen
• Bakkeveenseweg 9 te Een-West, het
verbouwen van een boerderij, 14 juli 2017;
• Asserstraat 71 te Zuidvelde, het oprichten van
een schuur, 10 juli 2017.
Bouwen; geweigerd
• Schoolpad 2 te Norg, het vergroten van de
woning en het oprichten van een schuur, 12
juli 2017.
Uitrit
• Katoel 6 te Roden, het aanleggen van een
uitrit, 18 juli 2017.

OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
De burgemeester maakt bekend dat hij
vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
• het plaatsen van drie open tenten, een
tapbuffet en het ten gehore brengen van
live muziek tijdens de Zomerfeesten op en
nabij perceel Hoofdstraat 52 in Peize, 13 juli
2017**;
• het organiseren van het festival ‘Wat een
Kunst’ van 1 tot en met 3 september 2017 te
Roden, 18 juli 2017**;
• het organiseren van een fantasyfestival op
Landgoed Mensinge te Roden op 29 en 30 juli
2017, 14 juli 2017**;
• het verstrekken van zwak-alcoholhoudende
dranken tijdens de Feestweek in Peize op het
terras bij perceel Hoofdstraat 52 te Peize van
4 tot en met 6 augustus 2017, 18 juli 2017**;
• het verstrekken van zwak-alcoholhoudende
dranken tijdens een fantasyfestival op
Landgoed Mensinge te Roden op 29 en 30 juli
2017, 18 juli 2017**.
Binnen zes weken na de vermelde datum
kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
een bezwaarschrift worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Noordenveld, Postbus 109,
9300 AC Roden. Ten aanzien van de overige
vergunningen** kan een bezwaarschrift worden
ingediend bij de burgemeester.

TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
Roden
In verband met de kunstmarkt op 3 september
2017 met als onderdeel van het festival ‘Wat
een Kunst’ is het volgende besloten:
Burgemeester en wethouders hebben besloten
de volgende wegen af te sluiten door het
plaatsen van dranghekken in combinatie met
borden C01 van bijlage 1 van het RVV 1990:
• De Brink te Roden, vanaf Zuidenveld tot het
kruispunt Heerstraat/Raadhuisstraat en de
kruising Schoolstraat / Mensingheweg.
De verkeersmaatregel geldt op 3 september
2017 van 11.00 uur tot 19.00 uur of zoveel
langer of korter als nodig is.

Spreekuur burgemeester en wethouders
In principe elke maandag
Tussen 15.00 - 16.30 uur
Alleen op afspraak

Openingstijden gemeentehuis
Balies gemeentelijk contactcentrum:
(burgerzaken, bouwen en wonen)
Maandag tot en met donderdag
9.00 - 16.00uur
Donderdag (alleen burgerzaken) 16.00 - 19.00 uur
Vrijdag				
9.00 - 12.00 uur
Overige producten ‘s middags alleen op afspraak

ADVIES SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE
ADVIESRAAD (SMA) NOORDENVELD
Recent heeft de gemeente Noordenveld de SMA gevraagd om advies over de conceptverordening
Blijverslening gemeente Noordenveld. De blijverslening kan onder voorwaarden helpen bij de
financiering van aanpassingen aan de woning als u een zorgvraag heeft of als u de woning
levensloopgeschikt wilt maken. Meer algemene informatie over de blijverslening vindt u op www.
svn.nl/particulieren/lening/blijverslening. De SMA gaat met de adviesaanvraag aan de slag. Wilt u
meepraten, neem dan contact op met de SMA via secretariaat@sma-noordenveld.nl of via 06-22
49 01 84

DENK MEE OVER DE VERKEERSVEILIGHEID
De gemeente Noordenveld gaat bezig met de verkeersveiligheid op de route tussen Nieuw-Roden
en Leek. Het gaat om de Terheijlsterweg, de Scheperij en de Schapenweg.
Wat vindt u van deze route en heeft u nog ideeën hoe de verkeersveiligheid hier kan worden
verbeterd? Vul dan de enquête in via www.gemeentenoordenveld.nl/verkeersveiligheid en denk
mee!

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Tijdens de bouwvakvakantie, van 7 augustus tot en met 25 augustus 2017, is het gemeentehuis
vanaf 12.00 uur gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis wel bereikbaar van 08.00 uur tot
16.30 uur.

NoordenveldMail

Ontvang wekelijks de laatste nieuwtjes
van de gemeente in je mailbox
www.gemeentenoordenveld.nl/noordenveldmail

Vragen aan
gemeente?
bel

Openingstijden brengstation
Maandag t/m zaterdag: 9.00 – 15.45 uur

14 050
Openingstijden balie ISD
Inwonersplein
Schoolstraat 50
Werkdagen: 9.00 – 10.30 uur

De officiële bekendmakingen vindt u vanaf 1 januari 2014 op www.officielebekendmakingen.nl en via onze website www.gemeentenoordenveld.nl/bekendmakingen

