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
Presidium, raad en raadscommissie
Het presidium, de raad en de raadscommissie
vergaderen op woensdag 27 februari 2019 in het
gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden.
De vergadering van het presidium begint om 19.00
uur, de raadsvergadering om 20.00 uur en na
afloop van deze vergadering en na een korte pauze
begint de vergadering van de raadscommissie. Alle
vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte
welkom om deze bij te wonen.
Op de agenda van het Presidium staan o.a. de
volgende onderwerpen:
- Rondvraag in de raadscommissie
- Lange termijnagenda
- Stand van zaken BOB
- Voorstel instellen auditcommissie
-	Terugkoppeling intergemeentelijke werkgroep
Gemeenschappelijke regelingen
Op de agenda van de raad staat:

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

-	Vaststellen van de grondexploitatie Oosterveld
fase 1B
-	Verhoging investeringsbudget voor het
Landinrichtingsplan Veenhuizen en afkoop sifon
aan het Waterschap Noorderzijlvest
De agenda van de raadscommissie heeft vijf
bespreekpunten:
-	Vaststellen verordening WMO en Jeugdwet
2019
-	Vaststellen startnotitie WMO en Jeugdwet NMD
2020
- Extra budget voor de Bedrijvenregeling Drenthe
-	Evaluatie Noordenveld op Fietse 20172018 en het beschikbaar stellen van een
uitvoeringsbudget voor 2019 en 2020
-	Bekostiging bouw school Speel en Leer
Veenhuizen
U kunt inspreken op de punten van de
raadscommissie. In ons raadsinformatiesysteem
(www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad)
vindt u onder overzichten verwijzing naar het
aanmeldformulier. Dit formulier moet voor 12.00
uur op woensdag 27 februari in het bezit zijn van
de griffie. U mag ook een mail met uw gegevens
sturen naar de griffie als u zich voor het spreekrecht
wilt aanmelden (griffie@gemeentenoordenveld.
nl). Voor vragen over de vergadering kunt u terecht
bij de griffie via telnr. 050- 50 27 222.

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:
Werken/Afwijking
-	H oofdstraat 3 te Roderwolde, het oprichten
van een tuinkas en het aanleggen van
lijnbeplanting.
Kappen
-	H oofdweg 21 te Peest, het kappen van twee
bomen.
Uitrit
-	Z ulthereschweg 3a te Roden, het verplaatsen
van een uitrit.
Bouwen/Brandveilig gebruik
-	D onderseweg 8, 10en 10A te Norg, het intern
veranderen, en het brandveilig gebruiken,
van de gebouwen.
Bouwen
-	S charenhulsedijk 11 te Peize, het oprichten
van een kapschuur;
-	S parrenlaan 4 te Norg, het plaatsen van een
extra kozijn in de voorgevel;
-	H oofdweg 23 te Peest, het vergroten en
verbouwen van een zorgboerderij;
-	H aarveen 3 te Foxwolde, het plaatsen van
twee dakkapellen.
Werken
ONTVANGEN AANVRAGEN
-	D e Hulst te Roden, kadastraal bekend Roden,
sectie I, nummer 5640, het verwijderen van
Omgevingsvergunning
een dam met duiker.
Burgemeester en wethouders van de gemeente

BEKENDMAKING AMBTSHALVE UITSCHRIJVINGEN
BASISREGISTRATIE PERSONEN
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 niet voort te zetten. 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:
Geboortedatum Datum besluit
Uitschrijven naar
Shaban Sharif Aziz Sindy
01-01-1978
23-01-2019
Onbekend
J.B. Titawanno		
16-12-1983
23-01-2019
Onbekend
J.F. Louwinger			
06-09-1965
23-01-2019
Onbekend
C. Poort			
28-06-1987
23-01-2019
Onbekend
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. Als
de bekendmaking niet kan worden gestuurd naar de belanghebbenden heeft de gemeente de mogelijkheid
om de beschikking “ambtshalve uitschrijving” te publiceren. (Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet
bestuursrecht).
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. In het ondertekende bezwaarschrift moet staan: 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 kunnen 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.

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
-	Andries Turksemalaan 19 te Nieuw-Roden,
het oprichten van een woning en het
aanleggen van een uitrit, 13 februari 2019.
Kappen
-	Oosterduinen A 32 te Norg, het kappen van 5
lariksen, met herplantplicht, 19 februari 2019
-	Hoofdstraat 23 te Roderwolde, het kappen
van een kastanje, met herplantplicht, 19
februari 2019.
Kappen vergunningsvrij
-	J.P. Santeeweg 113 te Nietap, het kappen
van drie sparren, 19 februari 2019.
Binnen zes 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.
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Maandag 11 maart:
Dinsdag 12 maart:
Woensdag 13 maart:

Norg, Westervelde, Peest, Zuidvelde, Huis ter Heide, Veenhuizen

Donderdag 14 maart:

Lieveren, Peize

Roden
Foxwolde, Roderwolde, Leutingewolde, Nietap, Nieuw-Roden,
Roderesch, Alteveer, Langelo, Steenbergen, Een-West, Een
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Als u uw gebruikt textiel, kleding en schoenen aan ReShare geeft, draagt u bij aan een schoner
milieu. Dit materiaal komt niet op de vuilnisbelt terecht, maar wordt opnieuw gebruikt. Zo zorgt u
voor minder afval. Dat werkt kostenbesparend en u steunt een goed doel. De vorige huis-aan-huis
inzameling in het vierde kwartaal 19 tot en met 22 november 2018 leverde 4.120 kilo op. Ook dit
keer hopen we op een positief resultaat.

:DDUJDDWKHWLQJH]DPHOGHWH[WLHOQDDUWRH"

De opbrengst gaat voor een deel naar (ongesubsidieerd) hulpverleningswerk in Nederland.
Een ander deel gaat rechtstreeks naar ontwikkelingslanden. Daarnaast houdt ReShare ook
noodvoorraden aan om snel te kunnen inspringen bij calamiteiten, rampen en aardbevingen.
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Voor klachten kunt u bellen met mevrouw Irma Körver van ReShare, tel. 0800-0322.
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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.

AUTOMATISCH OP DE HOOGTE
VAN ALLE GEMEENTELIJKE NIEUWTJES?
Neem dan een (gratis) abonnement op onze digitale nieuwsbrief
NoordenveldMail
In de NoordenveldMail leest u de meest interessante
nieuwsberichten die de voorgaande week gepubliceerd zijn op deze
website, eventuele vacatures bij de gemeente en u treft een link
aan naar de Gemeentepagina die ook wekelijks in de huis-aanhuisbladen verschijnt. De NoordenveldMail verschijnt wekelijks op
dinsdagavond in uw mail.

DOE MEE MET DE RIJ2OP5 E-BIKEPROEF
Woon jij in de gemeente Noordenveld? Pak jij iedere dag de auto
of het OV naar het werk? Dat kan anders! Doe mee met de rij2op5
E-bikeproef en probeer twee weken gratis een E-bike of speed
pedelec uit!
Ervaar hoe lekker het is om met een elektrische fiets naar het werk
te fietsen. Reserveer een E-bike of speed pedelec en haal deze op
bij een van de deelnemende fietsendealers in de kernen van de
gemeente Noordenveld. De elektrische fiets geeft je een steuntje
in de rug bij tegenwind. Je fietst met gemak lange afstanden en je
komt zonder zweten, fris en vitaal aan op je werk.
De fietscampagne rij2op5 gaat van start op dinsdagochtend 12
maart om 08.00 uur met een feestelijke ontbijtsessie bij Bike Life
Roden, Kanaalstraat 66 in Roden. Wil jij erbij zijn en heb je interesse in het testen van een E-bike of
speed pedelec? Meld je aan via: info@rij2op5.nl De rij2op5 E-bikeproef wordt aangeboden aan alle
forenzen en iedereen met interesse om met de fiets naar het werk te reizen. De rij2op5 campagne
wordt mede mogelijk gemaakt door lokale fietsendealers, Kop van Drenthe op fietse en de gemeente
Noordenveld.
Reserveer jouw E-bike of speed pedelec via: www.rij2op5.nl/kopvandrentheopfietse

IN GESPREK MET EEN RAADSLID

Op woensdag 27 februari is weer mogelijk in gesprek te gaan met een raadslid. Van 19.30 - 20.00
uur staan in de oude hal van het gemeentehuis twee raadsleden voor u klaar. U bent van harte
welkom!

