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

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

VERGADERINGEN

gebruiken van het pand, 20 november 2017.
Voor vragen over deze vergaderingen kunt u bellen bepalingen hebben besloten de volgende vergunning
met de griffie via telefoonnummer 14 050 of mailen definitief in te trekken:
Het presidium, de raad en de raadscommissie naar griffie@gemeentenoordenveld.nl
• Heerestraat 168 t/m 174 te Roden, het oprichten OVERIGE VERLEENDE
vergaderen op woensdag 29 november 2017 in
van winkels en Touwslager 85 t/m 121 te Roden, VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN:
het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Alle Commissie Bezwaarschriften
het oprichten van 14 appartementen, verleend op
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte De Commissie Bezwaarschriften vergadert op
21 maart 2003.
zij het volgende hebben besloten:
uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.
woensdag 6 december aanstaande in de Brinkhof
•H
 et innemen van een standplaats op 9 december
De vergadering van het presidium begint om 19:00 in Norg. De zitting is openbaar. Aan de orde komt: VERLEENDE VERGUNNINGEN
2017 voor de verkoop van kerstbomen op de
uur, de raadsvergadering om 20:00 uur en na 19.30 uur: hoorzitting naar aanleiding van een
Brink te Norg, 20 november 2017;
afloop van deze vergadering en een korte pauze bezwaarschrift van 22 oktober 2017, gericht tegen Burgemeester en wethouders van de gemeente
 et innemen van een standplaats op 30 en 31
begint de vergadering van de raadscommissie.
het besluit van Burgemeester en Wethouders van Noordenveld maken bekend dat zij in het kader • H
december 2017 voor de verkoop van oliebollen
Op de agenda van de raad staan de volgende 11 september 2017 over de aanvraag voor het van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor perceel Heerestraat 15 te Roden, 20
onderwerpen:
aanpassen van een stalsysteem op het perceel vergunning hebben verleend/besluit hebben
genomen voor:
november 2017.
•	Beantwoorden art. 40 vragen (‘Aanvragen Asserstraat 99 in Zuidvelde.
Kappen:
subsidie uit het WiFi4EU-plan?’) van de fractie
• Bleijenbeek 1 te Roden, het kappen van een Binnen zes weken na de datum waarop de
van het CDA
Welstandscommissie
berk en een es, 16 november 2017;
vergunningen zijn verleend kan door (een)
•	Verduurzamen maatschappelijke gebouwen op De Welstandscommissie vergadert elke donderdag
afstand
om 13.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering • Kerkstraat 12 te Peize, het kappen van een belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden
kastanjeboom, 16 november 2017.
ingediend bij het College van burgemeester en
• Verduurzamen zwembaden
van de Welstandscommissie is openbaar.
wethouders van de gemeente Noordenveld,
• Nota grondbeleid
Voor een plantoelichting dient u een afspraak Brandveiliggebruik:
•	Integraal Huisvestingsplan
maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan • Schoolstraat 1 te Roden, het brandveilig Postbus 109, 9300 AC Roden.
Op de agenda van de raadscommissie staan de voorafgaand ligt de agenda voor een ieder ter
onderstaande punten:
inzage in het gemeentehuis. U kunt deze agenda
•	Zienswijzeprocedure begrotingswijziging RUD tevens raadplegen via de gemeentelijke website: Praten met een raadslid?
Drenthe 2017
Raadplegen via www.gemeentenoordenveld. Op woensdag 29 november a.s. zijn in het gemeentehuis (oude hal)
•	Toekomst Gemeenschappelijke regelingen nl in de rubriek Bestuur en organisatie/nieuws/ twee raadsleden aanwezig die u kunt spreken.
U bent welkom van 19:30 – 20:00 uur.
Novatec en ISD Noordenkwartier
activiteiten gemeente.
•	Verordeningen Participatiewet en Kadernota
ONTVANGEN AANVRAGEN
Beschut Werk
•	Extra financiën St. Landgoed Mensinge
Zwembad de Hullen Roden
Voor de punten die op de agenda van de Burgemeester en wethouders van de gemeente
raadscommissie staan kunt u gebruikmaken Noordenveld maken bekend dat zij de volgende Op dinsdag 5 december is het zwembad gesloten vanaf 17.00 uur.
van het spreekrecht. Hiertoe dient u het digitale aanvragen voor een omgevingsvergunning, Alle zwem ABC lessen komen te vervallen.
formulier in te vullen dat u kunt vinden in waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
het raadsinformatiesysteem (https://bestuur. toepassing is, hebben ontvangen: Enkelvoudig
gemeentenoordenveld.nl/Organisatie).
Dit omgevingsvergunningen voor de activiteit:
formulier moet voor 12:00 uur op woensdag 29 Kappen:
• Lieverseweg te Peize, kadastraal bekend Peize,
november bij de griffie zijn ingediend.
sectie O, nummer 364 het kappen van vier elzen
De stukken van deze vergaderingen staan in
en Achter het Bos te Lieveren, kadastraal bekend
het raadsinformatiesysteem (https://bestuur.
Roden sectie I, nummer 101 het kappen van twee
gemeentenoordenveld.nl/Vergaderingen).
elzen en twee wilgen;
Wilt u niet bij de vergadering aanwezig zijn
maar wel mee willen luisteren? U kunt via • Oosterduinen E 14 te Norg, het kappen van zeven
bomen;
het raadsinformatiesysteem de raads- en
• Roderwolderweg 28 te Foxwolde, het kappen van
commissievergadering thuis volgen.
twee elzen.
Op woensdag 6 december 2017 vergadert de Bouwen:
raad en de raadscommissie in het gemeentehuis. • Oosterduinen D 1 te Norg, het oprichten van een
recreatiewoning (vervangende nieuwbouw);
De raadsvergadering begint om 20:00 uur en de
raadscommissie na sluiting van de raad en na een • Kastanjelaan 9 te Roden, het oprichten van een
schuur (legalisatie);
korte pauze.
Op de agenda van de raadscommissie staan de • Okster 6 te Roden, het oprichten van een woning;
• Centrum 4 te Lieveren, het vergroten/vernieuwen
volgende onderwerpen:
van een bijgebouw.
•	Concept Startdocument Centrumontwikkeling
Afwijking:
Roden
• Naast Roderweg 15A te Nieuw-Roden kadastraal
• Bomenbeleid
bekend Roden, sectie K, nummer 4589, het tijdelijk
•	Bestemmingsplan
herontwikkeling
locatie
innemen van een standplaats voor een viskraam.
Boskamp, Roden
•	Vaststelling
belastingverordeningen
en Brandveilig gebruik: Rectificatie
gebruiksvergoedingen
sportaccommodaties • Giezenstraat 3 te Roderesch, het brandveilig
gebruiken van het pand (was gepubliceerd als
2018
Giezenstraat 9).
Ook voor de agendapunten van deze
raadscommissie kunt u gebruikmaken van het
spreekrecht. Hiertoe dient u het digitale formulier in INGETROKKEN VERGUNNING
te vullen (https://bestuur.gemeentenoordenveld.nl/
Organisatie). Dit formulier moet voor 12:00 uur op Burgemeester en wethouders maken bekend dat
woensdag 6 december ingeleverd zijn bij de griffie. zij op grond van artikel 2.33 van de Wet algemene
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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.

