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

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.
Gemeenteraad
De raad van de gemeente Noordenveld heeft in
zijn vergadering van woensdag 19 juni 2019 de
onderstaande besluiten genomen:
-	Aanpassing van de Algemeen Plaatselijke
Verordening (APV): de APV is gewijzigd, deze
wijziging gaat in nadat deze is gepubliceerd
-	Jaarstukken VRD: akkoord gegaan met de
voorgestelde begrotingswijziging 2019 en
daarmee de aanvullende bijdrage van € 22.289,beschikbaar gesteld ter aanvulling van de
reserves en hierover geen zienswijze in te dienen.
Ingestemd met de ontwerpbegroting 2020 en de
gemeentelijke bijdrage van € 1.510.588,-	Jaarstukken Recreatieschap: geen zienswijze
kenbaar gemaakt aan het Recreatieschap
Drenthe over de begroting 2020
-	Jaarstukken GGD; geen zienswijze kenbaar
gemaakt voor de ontwerpbegroting 2020
-	Hoprank Peize, eenmalig afwijken van de
grondprijs uit Grondprijsbrief 2019; voor de te
verkopen kavel ten behoeve van de nieuwbouw
van de Hoprank eenmalig af te wijken van de in
de Grondprijsbrief 2019 vastgestelde grondprijs
voor
niet-commercieel
maatschappelijk
vastgoed.
-	Wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek
Vervoer Groningen Drenthe: besloten het
college van Burgemeester en wethouders
toestemming te verlenen tot het wijzigen van de
gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer
Groningen Drenthe.
-	Voorstel om in te stemmen met het advies van
de Werkgroep parkeren Centrumontwikkeling
Roden: kennis te nemen van het ‘Advies
werkgroep parkeren centrumontwikkeling
Roden’.
Binnen
het
totaalbudget
centrumontwikkeling Roden wordt invulling
gegeven aan het ‘Advies werkgroep parkeren
centrumontwikkeling Roden’ tot de realisatie
van circa 100 parkeerplekken.
-	Voorstel uitbreiding gratis afvalstromen op het
brengstation: ingestemd met keuzemogelijkheid
1 en dit in te voeren per 1 september 2019
-	Jaarstukken RUD: op basis van de OntwerpBegroting 2020 en het Ontwikkelprogramma
overgaan tot het indienen van een zienswijze en
de zienswijze bij de Regionale Uitvoeringsdienst
Drenthe meedelen.
-	Jaarstukken Publiek Vervoer: een zienswijze
kenbaar te maken aan het Publiek Vervoer
De volledige besluiten vindt u onder het
betreffende agendapunt van deze vergadering
in
het
raadsinformatiesysteem
(www.
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad).
Heeft u vragen over deze vergadering dan kunt u
contact opnemen met de griffie via 050 5027222
of via mail: griffie@gemeentenoordenveld.nl
Perspectiefnota
Op maandag 8 juli vergadert de gemeenteraad
van
Noordenveld
(besluitvormend)
over
de perspectiefnota van de gemeente. In
de perspectiefnota worden de gewenste
ontwikkelingen opgenomen en zet het financieel

perspectief voor de komende jaren uiteen. Deze
vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis,
Raadhuisstraat 1 te Roden en begint om 19.00 uur.
De vergadering is openbaar en u bent van harte
uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.
Meeluisteren kan via het raadsinformatiesysteem
(www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad)
waarin u ook de agenda en achterliggende stukken
van deze vergadering aantreft.

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

Binnen 6 weken na de achter het besluit 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.

de volgende wegen af te sluiten door het plaatsen van
borden*:
- Brink;
- Heerestraat;
- Nieuweweg;
- Molenweg;
- Anne de Vriesstraat;
- Joh. Fabriciuslaan;
- Norgerweg;
VERKEERSMAATREGELEN
- Zuidenveld;
Besluitvormende vergadering
- Zonnehof.
Roden
De besluitvormende vergadering van de In verband met de wielerronde ‘De Lus van Roden’ in De verkeersmaatregelen gelden op 13 juli 2019 van
gemeenteraad van Noordenveld wordt gehouden het centrum van Roden met aansluitend ‘the Knight 12.00 uur tot 24.00 uur of zoveel langer of korter als
op donderdag 11 juli 2019 in het gemeentehuis, Ride’ hebben burgemeester en wethouders besloten nodig is.
Raadhuisstraat 1 te Roden. Deze vergadering
begint om 19:00 uur! U bent van harte welkom om
VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN(BRP)
deze vergadering bij te wonen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de adresgegevens
De agenda en achterliggende voorstellen
van onderstaande personen te wijzigen. Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres
vindt u in het raadsinformatiesysteem (www.
waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Noordenveld staan ingeschreven. Dat wil
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad).
zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet
Heeft u vragen over deze vergaderingen u kunt bellen
meer in Nederland wonen.
met de griffie via 050-5027222. Of mailen via griffie@
gemeentenoordenveld.nl
Naam		
Geboortedatum Datum voornemen
Uitschrijven naar
M. Hsain		
20-11-2000
20-06-2019		
Onbekend
ONTVANGEN AANVRAGEN
J.R. Marceli		
15-12-1988
20-06-2019		
nbekend
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:
-	Asserstraat 134 te Huis ter Heide, het brandveilig
maken van het pand.
Kappen:
-	Kerkstraat 7C en 7 D te Peize, het kappen van een
eik.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

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. (art.2.21 en 2. 22 Wet
Basisregistratie Personen (BRP).

BEKENDMAKING AMBTSHALVE
UITSCHRIJVINGEN BASISREGISTRATIE PERSONEN
Procedure vertrokken onbekend waarheen (Vow)

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:
-	Noorderkroon 27 te Roden, het vergroten van de
woning, 13 juni 2019;
-	Asserstraat 80 te Zuidvelde, het vernieuwen van het
dak van de schuur, 17 juni 2019.
Afwijking:
-	J.P. Santeeweg 92 te Nietap, het oprichten van een
geitenschuur (legalisatie), 5 juni 2019.
Brandveilig gebruik:
-	Schoolstraat 5 te Roden, het brandveilig gebruiken
van het pand, 17 juni 2019.

OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
De burgemeester maakt bekend dat hij een
vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
-	Het organiseren van een Johny Cash Tribute
concert op 6 juli 2019 op het terrein van de
voormalige strafgevangenis “de Rode Pannen”
aan de Oude Gracht te Veenhuizen, 18 juni
2019**;
-	Het organiseren van “Roden Proeft” op 6 juli
2019 op de Albertsbaan te Roden, 18 juni 2019**;
-	Het organiseren van de Lus van Roden over een
afgesloten parcours in het centrum van Roden op
13 juli 2019 met aansluitend “the Knight Ride”,
een MTB tocht in en rondom het centrum Roden
met de start gesitueerd voor de horeca aan de
Brink te Roden, 19 juni 2019**.

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 te stoppen. De personen worden uitgeschreven met
als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land en zijn vanaf de datum van het besluit datum
dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. (artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP)
Naam:		
T. Wisnicki		

Geboortedatum Datum besluit
24-05-1981
23-05-2019

Uitschrijven naar
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 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.

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.

LET OP! HET IS WEER DE TIJD VOOR DE EIKENPROCESSIERUPS
Van mei tot en met augustus kunt u in contact komen
met de eikenprocessierups. De brandharen van de
rupsen kunnen (ernstige) irritaties aan huid, ogen en
luchtwegen bij mensen en dieren veroorzaken. Bij
de monitoring en bestrijding van de rups werkt de
gemeente Noordenveld samen met de omliggende
provincies, gemeenten en grote terreinorganisaties.
Het risico’s voor mens en natuur wordt hiermee
zoveel mogelijk beperkt. Denkt u een nest van de
eikenprocessierups te zien, meldt dit dan bij de
gemeente!
Herkenning eikenprocessierups
De eikenprocessierups is vanaf half mei actief. In processieachtige
colonnes lopen de rupsen op zoek naar nieuwe bladeren in de
eikenbomen. De rupsen zijn te herkennen aan hun grijsgroene

lichaam met lange witte haren. Vanaf begin juni worden nesten
gevormd die bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes,
met (brand)haren en uitwerpselen die vaak in een takoksel of
aan de stam hangen.
Welke gezondheidsklachten kunt u ervaren?
Eikenprocessierupsen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken
door de brandharen van de rups. Deze zijn met het blote oog
niet te zien. Contact met brandharen kan binnen een paar uur
klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes,
roodheid en ontsteking. De ogen kunnen rood en dik worden
of ontstoken raken. De overlast van de brandharen van de rups
kunnen starten in mei en loopt door tot en met augustus.
Wat kunt u doen?
Heeft u klachten, dan is het belangrijk om te voorkomen dat
de brandharen zich verder over het lichaam verspreiden. Het is
daarom goed om de brandharen van de huid te verwijderen. Dit
kunt u doen met plakband. Deze plakt u op de huid en trekt
deze er daarna voorzichtig weer af. Daarna kunt u de huid
en de ogen met lauw water afspoelen. Meestal verdwijnen
de klachten binnen enkele dagen tot twee weken vanzelf. Bij
hevige jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis
van menthol of Aloë Vera, verlichting geven. Zijn de klachten
ernstiger, raadpleeg dan je huisarts. De brandharen zijn niet
gemakkelijk te verwijderen uit kleding. Het beste is om kleding
die besmet zijn met brandharen heel grondig te wassen (bij
voorkeur op 60°C).
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Onderstaande scholen en verenigingen hebben
een gebied rondom de school of het sportcomplex
geadopteerd en houden het vrij van zwerfafval.
Scholen
CBS de Rank, Roden
OBS de Poolster, Nieuw-Roden
OBS de Hekakker, Norg
OBS de Flint, Nietap
ODBS de Eskampen, Peize
OBS de Tandem, Roden
OBBS de Verwondering, Alteveer
OBS het Palet, Roderwolde
OBS de Elsakker, Westervelde
SBO t’ Hoge Holt, Roden

SCHOOL

SCHOOL

Peize
SCHOOL

SCHOOL

nieuw-ROden

Meer informatie
Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht op de website
www.ggddrenthe.nl. Mocht u gezondheidsvragen hebben, dan
kunt u ook direct bellen, telefoonnummer (0592) 30 63 00 of
e-mail: milieuengezondheid@ggddrenthe.nl.
Voor informatie over bestrijding en aanpak van de overlast kunt
u contact opnemen met uw gemeente via telefoonnummer 050
50 27 222 of per e-mail postbus@gemeentenoordenveld.nl.
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Zwembad Peize
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Hoe voorkomt u klachten?
Zorg bij een bezoek aan een natuurgebied waar de
eikenprocessierups voorkomt voor goede bedekking van
de hals, armen en benen en ga niet op de grond onder een
eikenboom zitten. Maak kinderen attent op het gevaar van
de eikenprocessierups. Vermijd direct contact met rupsen,
(oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes. Ook
oude nesten van vorig jaar bevatten veel brandharen die
kunnen verwaaien. Als u in uw eigen tuin te maken heeft met
eikenbomen met eikenprocessierupsen, ga dan beslist niet
zelf de rupsen bestrijden, maar vraag daarover advies bij uw
gemeente.
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Op woensdag 3 juli 2019 zijn 2 raadsleden aanwezig in de oude
hal van het gemeentehuis om met u in gesprek te gaan. Wilt u iets
kwijt aan de raadsleden? U bent dan van harte welkom! Ze zijn
van 19.30 – 20.00 uur aanwezig.

DISCOZWEMMEN IN ZWEMBAD DE HULEN OP
ZATERDAGAVOND 29 JUNI
Op zaterdag 29 juni organiseert zwembad
de Hullen weer discozwemmen! Het
zwembad is dan extra open van 19.00 tot
21.00. Alle basisschoolleerlingen zijn weer
van harte welkom!
Entree € 3,50. Opgave niet nodig. Voor
informatie: 050 – 50 19 268 of kijk op www.sportcentrumdehullen.nl.

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.

