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 iedereen
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
-	J.P. Santeeweg 112 te Nietap, het kappen van zes
sierkersen.
Bouwen
-	Nijlandseweg 4 te Lieveren, het veranderen van de
gevels en de indeling en het plaatsen van een luifel.
Uitrit
-	De Streek 22 te Peize, het aanleggen van een uitrit.
Uitrit/Werken
-	Groningerweg 40 te Peize, het aanleggen van een
dam voor een nieuwe uitrit.

OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/
ontheffing** heeft verleend voor:
-	Een hardloopwedstrijd in het centrum van Roden
op 23 juni 2019, 14 maart 2019**;
-	Het organiseren van een Streetrace op 7 juli
2019 in het centrum van Norg en rondom de
Brinkhof, 18 maart 2019**;
-	Het organiseren van livemuziek vanaf een
podiumtrailer in de Heerestraat tussen Wapen van
Drenthe en Mo’s Café op 27 april 2019 gedurende
Koningsdag, 21 maart 2019**;
-	Het organiseren van activiteiten ter gelegenheid
van de viering van Koningsdag op 27 april 2019 in
het centrum van Roden, 21 maart 2019**;
-	Het organiseren van Brink pop op 26 mei 2019 op
het grasveld tegenover Bakkerij Ons Belang aan de
Hoofdstraat te Peize, 19 maart 2019**;
-	Het verlenen van een drank- en horecavergunning
voor het schenken van alcoholhoudende dranken
in dorpshuis ’t RAShuys te Roderesch, 18 maart
2019**.

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

worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen
ingesteld door het plaatsen van borden van C01
bijlage 1 van het RVV 1990:
- Wilhelminastraat;
-	Padkamp, het gedeelte gelegen tussen Heerestraat/
Wilhelminastraat en ABN Amro;
- Heerestraat;
- Raadhuisstraat;
-	Het kruisingsvlak Brink/Raadhuisstraat/Heerestraat;
-	Nieuweweg, het gedeelte tussen Heerestraat/
Zonnehof en Molenweg.
De verkeersmaatregelen gelden op 27 april 2019 van
06.00 uur tot 20.00 uur of zoveel langer of korter als
nodig

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
tegen een verkeersbesluit binnen 6 weken na de
dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaarschrift moet gericht worden aan:
Burgemeester en Wethouders van Noordenveld,
Postbus 109, 9300 AC te Roden. Daarnaast kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank NoordNederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht,
Postbus150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek
zal griffierecht worden geheven.

AUTOMATISCH
OP DE HOOGTE VAN ALLE
GEMEENTELIJKE NIEUWTJES?

In verband met livemuziek vanaf een podiumtrailer
gedurende Koningsdag op 27 april 2019 te Roden
Neem dan een (gratis) abonnement op onze
worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen
digitale nieuwsbrief NoordenveldMail
ingesteld door het plaatsen van borden van C01
In de NoordenveldMail leest u de meest
bijlage 1 van het RVV 1990:
interessante
nieuwsberichten
die
de
-	Heerestraat, het gedeelte gelegen tussen
voorgaande week gepubliceerd zijn op deze
Albertsbaan en splitsing Raadhuisstraat/Brink;
website, eventuele vacatures bij de gemeente
- Raadhuisstraat;
en u treft een link aan naar de Gemeentepagina
De verkeersmaatregelen gelden op 27 april 2019 van
die ook wekelijks in de huis-aan-huisbladen
14.00 uur tot 24.00 uur of zoveel langer of korter als
verschijnt. De NoordenveldMail verschijnt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij nodig is.
wekelijks op dinsdagavond in uw mail.
vergunning/ontheffing hebben verleend voor:
-	Het organiseren van trainingswedstrijden van een Peize
wielervereniging op 10, 17 en 24 april, 27 augustus In verband met Brink pop op 26 mei 2019 wordt de
en op 3 en 20 september 2019 in Langelo, 14 maart volgende tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld
door het plaatsen van borden C01 van bijlage 1 van
2019.
het RVV 1990:
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde - Hoofdstraat te Peize, het gedeelte voor Bakkerij Ons
datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) Belang
een bezwaarschrift worden ingediend bij het college De verkeersmaatregel geldt van 13:00 uur tot 18:00
VERLENGING BESLISTERMIJN
van burgemeester en wethouders. Ten aanzien van uur of zoveel langer of korter als nodig is.
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet de overige vergunning** kan een bezwaarschrift
algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen worden ingediend bij de burgemeester.
BEKENDMAKING AMBTSHALVE UITSCHRIJVINGEN
burgemeester en wethouders de beslistermijn
op een aanvraag om een omgevingsvergunning KAPMELDINGEN
BASISREGISTRATIE PERSONEN
eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. GEMEENTELIJKE BOMEN
Burgemeester en wethouders hebben besloten
Procedure vertrokken onbekend waarheen (Vow)
van die mogelijkheid gebruik te maken en de Kappen
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de
beslistermijn te verlengen voor:
basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
-	Een eik, aan het Oosteinde ter hoogte van het
Bouwen
bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als
kruispunt Handelsweg te Roden.
-	Heerestraat 112 te Roden, het vergroten van het Knotten
reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, en zijn vanaf de datum van het besluit datum dus niet
pand, verlengd tot 30 april 2019.
meer actueel ingeschreven in Nederland. (volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP)
-	een wilg aan de Zevenhuisterweg te Nieuw Roden
ter hoogte van nummer 5;
Naam:
Geboortedatum
Datum besluit
Uitschrijven naar
-	een linde op de hoek Zonnehof / Raadhuisstraat ter
VERLEENDE VERGUNNINGEN
B. Jafari		
21-09-1989
13-02-2019
Onbekend
hoogte van Zonnehof 17;
- vijf linden aan de Oosterstraat te Norg.
Omgevingsvergunning
Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan
Burgemeester en wethouders van de gemeente Reden:
contact op met Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@gemeentenoordenveld.nl of
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader Verhoogde gevaarzetting. Knotten om schade aan
telefoonnummer 050 – 50 27 222, keuze burgerzaken.
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een pand en betere groeimogelijkheden voor andere
vergunning hebben verleend/besluit hebben bomen te bewerkstelligen.
Waarom deze bekendmaking
Voor inzage/toelichting kunt u terecht bij de balie van
genomen voor:
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn.
het gemeentehuis.
Kappen
De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland
-	Reeweg te Norg, kadastraal bekend Norg, sectie
hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.
V, nummer 287, het verwijderen van 984m2 TIJDELIJKE
Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte binnen gekomen. Artikel
beplanting, met herplantplicht voor houtsingel VERKEERSMAATREGELEN
3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “ambtshalve
van 1029m2 en zes nieuwe laanbomen, 19
uitschrijving” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.
maart 2019.
Voor de hierna genoemde evenementen gelden de
Kappen geweigerd
volgende verkeersmaatregelen gedurende de daarbij
Bezwaar
-	Bevrijdingsplantsoen 2 te Roden, het kappen vermelde dagen en tijdstippen:
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken
van drie esdoorns, 14 maart 2019.
Roden
bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan een dag
Bouwen
In verband met een hardloopwedstrijd op 23 juni 2019
na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet omvatten de naam en het adres
-	Kruiskamp 1 t/m 11 te Roderwolde, het worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen
van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.
renoveren van zes woningen, 18 maart 2019;
ingesteld door het plaatsen van borden van C01
Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het
-	Lieverseweg 1 te Peize, het verbouwen van bijlage 1 van het RVV 1990:
bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,
een voormalige school tot woning, werk- en -	Brink
Postbus 109, 9300 AC Roden.
tentoonstellingsruimte, 18 maart 2019;
-	Norgerweg (gedeelte tussen Jan Fabriciuslaan en
-	Nieuweweg 10 E te Roden, het veranderen van
Raadhuisstraat)
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen
een kozijn in de voorgevel, 15 maart 2019.
-	Mensingheweg (gedeelte tussen Brink en Windgat)
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag,
Bouwen/Werken/Afwijking
De verkeersmaatregelen gelden op 23 juni 2019 van
kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet.
-	Hoofdstraat 3 te Roderwolde, het oprichten van 12.00 tot 17.30 uur of zoveel langer of korter als
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres
een kas en het aanleggen van houtsingels, 14 nodig.
ingeschreven te staan.
maart 2019.
In verband met activiteiten ter gelegenheid van de
viering van Koningsdag op 27 april 2019 te 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.

VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN
(BRP)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de adresgegevens van
onderstaande personen te wijzigen. (art.2.21 en 2. 22 Wet Basisregistratie Personen).
Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van
de gemeente Noordenveld staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien,
verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen.
Naam
S.A. Romney			
H. Majid			

Geboortedatum
14-07-1989
01-01-1987

Datum voornemen
20-03-2019		
20-03-2019		

Uitschrijven naar
Onbekend
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 u naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met 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.

UITNODIGING DIALOOGAVOND EIGENTIJDSE
NOORDENVELDSE WELSTANDSNOTA PEIZE
De gemeente Noordenveld is bezig met het opstellen van een “Eigentijdse
Noordenveldse
welstandsnota”. De welstandsnota bevat handvatten voor
bouwwerken over bijvoorbeeld de hoofdvorm, de ligging, het materiaalgebruik
en de gevelindeling. Deze handvatten zijn voor u belangrijk, voor eventuele
bouwplannen en het aangezicht van uw dorp.
Daarom gaat de gemeente samen met Libau (onze onafhankelijke adviseur) ‘on tour’ om hierover
met u in gesprek te gaan. Daarom nodigen wij u, inwoners van Peize, graag uit om met ons mee te
denken en samen met u tot een eigentijdse Noordenveldse welstandsnota te komen.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Wie?

Donderdag 28 maart 2019
19.30 – 22.00 uur (inloop 19.15 uur)
Dorpshuis, kleine zaal, Esweg 2 te Peize
Inwoners van Peize en Peizermade

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martine
Westra of Roy Stavenga. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 050 50 27 222 (doorkiesnummer
3, optie Vergunningen).

SCHAAPSKUDDE WEER NAAR GEMEENTE
NOORDENVELD
Ook dit jaar komt de schaapskudde weer naar gemeente Noordenveld om te
grazen. Mét lammetjes, want ook voor de kudde van de gemeente Noordenveld
is vorige week de lammertijd begonnen. Precies op de uitgerekende datum
werden de eerste lammetjes geboren.
Zo rond april zal de schaapskudde eerst grazen op de Maatlanden in Roden.
Daarna wordt de groep gesplitst en zijn ze op diverse andere gebieden in
Roden te vinden. Het belooft weer een bont gezelschap te worden.
Wij houden u het komend begrazingsseizoen op de hoogte van de schaapskudde
via de gemeente pagina, Facebook en twitter.

Snoeiafval?
Breng het
gratis weg!

Takke(n)dag
op zaterdag 6 april van 8.00 tot 15.00 uur
Peize:
Roden:
Norg:

bij de gemeentelijke werkplaats aan De Aanleg 4
Ekkelkamp
op het terrein van de voormalige gemeentelijke werkplaats
aan de Eenerstraat 69
Let op: vergeet uw afvalpas niet mee te nemen!
Wat is snoeiafval?
Onder snoeiafval verstaan wij takken e.d. Wat hier niet
bij hoort, zijn spoorbielzen, hout van schuttingen,
vlechtschermen, stobben en ander tuinafval.

www.gemeentenoordenveld.nl

GA JE MEE OP INSPIRATIEREIS MET DE
GEMEENTE NOORDENVELD?
Op vrijdag 12 april 2019 gaan we een kijkje nemen bij de gemeenten Raalte en
Tubbergen. We willen met een volle bus vanuit Roden op pad. Een gezelschap van
inwoners, raadsleden, burgemeester, wethouders en medewerkers van de gemeente.
Het doel van de reis is inspiratie opdoen over de samenwerking tussen gemeente en
inwoners.
Leren van voorbeelden samenwerking inwoners – gemeente
In de gemeente Noordenveld proberen we de samenwerking met inwoners te
versterken. Dit doen we door bijvoorbeeld plannen samen met inwoners te maken.
Ook de gemeenteraad probeert het voor inwoners makkelijk te maken in contact te
komen. Het lijkt ons nuttig om ook eens met elkaar te kijken hoe andere gemeenten
bezig zijn.
Terugkombijeenkomst
De insteek van de inspiratiereis is om ervan te leren voor Noordenveld. Vandaar dat
er één verplichting is, namelijk om op woensdag 17 april 2019 van 19.30 tot 22.00
uur samen terug te kijken op de excursie naar Raalte en Tubbergen.
Ga je met ons mee op reis?
Heb je interesse om mee te gaan? Voor vragen en aanmelden kun je mailen naar
r.vanderwal@gemeentenoordenveld.nl. Aanmelden kan tot en met 31 maart, wees
er snel bij! Geef bij je aanmelding aan waarom je met ons mee op reis wil. We
vertrekken op 12 april om 8.00 uur bij het gemeentehuis en verwachten rond 16.30
uur weer terug te zijn.

