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 vooraf kunt
u de agenda inzien in het gemeentehuis. U kunt deze
agenda ook bekijken via de gemeentelijke website
www.gemeentenoordenveld.nl
Raad en raadscommissie
Op woensdag 6 februari 2019 vergadert de raad en
de raadscommissie van de gemeente Noordenveld. De
vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis,
Raadhuisstraat 1 te Roden. De raadsvergadering begint
om 20:00 uur en na afloop van deze vergadering en
na een korte pauze begint de vergadering van de
raadscommissie.
Beide vergaderingen zijn openbaar en u bent van
harte uitgenodigd om deze vergaderingen bij te
wonen. Thuis kunt u mee kijken en luisteren via www.
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad.

Kappen:
- Oosterduinen A 32 te Norg, het kappen van drie
sparren;
- Bevrijdingsplantsoen 2 te Roden, het kappen van drie
esdoorns.
Bouwen:
- Zulthereschweg 5 te Roden, het oprichten van een
woning (vervangende nieuwbouw);
- De Westerd te Peize kadastraal bekend Peize,
sectie G, nummer 2290, het oprichten van een
bedrijfsgebouw;
- Heerestraat 112 te Roden, het vergroten van het
pand;
- Groningerstraat 8-10 te Roden, het realiseren van
drie appartementen op de bovenverdieping.

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:
- Aaldersstraat 7 te Roden, het plaatsen van een
dakkapel, 18 januari 2019;
- Bonhagen K 16 te Norg, het vergroten van een
woning, 22 januari 2019.
Bouwen/Afwijking:
- Hoofdweg 80 te Veenhuizen, het oprichten van een
paviljoen, 17 januari 2019;
- Ceintuurbaan Zuid 6A te Roden, het gewijzigd
uitvoeren van een reeds verleende vergunning, 16
januari 2019.

Op de agenda van de raad staan de onderstaande
onderwerpen
- Vaststellen bestemmingsplan herontwikkeling locatie
Vluchtheuvel Norg
- Beschikbaar stellen van een bijdrage van €
129.500 aan Actium voor 16 sociale huurwoningen
Oosterveld, Norg
- Vaststellen van een wijziging van de verordening
Onroerende Zaken Belasting
- Vaststellen controle protocol 2018
- Instemmen met het voorontwerp van het Provinciaal Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde
Inpassingsplan N373
datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
een bezwaarschrift worden ingediend bij het college
De agenda van de raadscommissie heeft de volgende van burgemeester en wethouders van de gemeente
twee agendapunten:
Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
- Vaststellen van de grondexploitatie Oosterveld fase
1b
ONTWERPVERGUNNING
- Verhoging
investeringsbudget
voor
het DRANK- EN HORECAWET
Landinrichtingsplan Veenhuizen en afkoop van een
sifon aan het Waterschap Noorderzijlvest.
De burgemeester maakt bekend dat hij van plan is
Voor de twee agendapunten van de raadscommissie een drank- en horecavergunning te verlenen aan
geldt het spreekrecht. Wilt u daarvan gebruikmaken dan Stichting Ras voor het schenken van alcoholhoudende
dient u het daarvoor bestemde formulier in te vullen. drank in het Dorpshuis ’t Rashuys aan Giezenstraat
U vindt het formulier in het raadsinformatiesysteem: 3 te Roderesch. De ontwerpvergunning ligt van
www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad. Dit 30 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 ter
formulier moet voor 12 uur op woensdag 6 februari inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze
door de griffie ontvangen zijn
termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze
indienen omtrent de ontwerpvergunning. Dit kan
De volledige agenda’s en de achterliggende schriftelijk of mondeling. Indien u uw zienswijze
stukken vindt u onder deze vergaderingen in het schriftelijk wilt indienen kunt u uw brief richten aan
raadsinformatiesysteem. Tevens liggen de agenda’s de burgemeester van de gemeente Noordenveld,
in de bibliotheek van Peize, Norg en Roden en op de Postbus 109, 9300 AC Roden. Indien u uw
griffie in het gemeentehuis. Voor vragen kunt u terecht zienswijze mondeling naar voren wilt brengen kunt
op de griffie via 050-5027222.
u contact opnemen met de vakgroep Bijzondere
Wetgeving, via telefoonnummer 050-502 72 22.

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:

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 www.kopvandrenthe.nl

Openingstijden brengstation:
Maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 15.45 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

VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de adresgegevens van
onderstaande personen te wijzigen, volgens art.2.21 en 2. 22 Wet Basisregistratie Personen (BRP).
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			
M. Wieken			

Geboortedatum
10-07-1981

Datum voornemen		
23-01-2019		

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 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 tel 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.

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 op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als reden:
verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en zijn
vanaf de datum van het besluit datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland.
Naam:			
S.H. Ainoel			

Geboortedatum
13-03-1995

Datum besluit
12-12-2018

Uitschrijven naar
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.
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.
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.

IN GESPREK MET EEN RAADSLID
Op woensdag 30 januari 2019 kunt u in gesprek met een raadslid.
Twee raadsleden staan in de oude hal van het gemeentehuis klaar om met u in gesprek te gaan.
Ze zijn van 19:30-20:00 uur aanwezig. Dus, wilt u wat bespreken of heeft u een vraag, u ben van
harte welkom!

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.

