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
Raad en raadscommissie
De raad en de raadscommissie van de gemeente
Noordenveld vergaderen op woensdag 10 april
2019 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1
te Roden. De vergadering van de raad begint
om 20.00 uur en na deze vergadering en een
korte pauze begint de vergadering van de
raadscommissie.
Op de agenda van de raadsvergadering staan de
volgende onderwerpen:
• Aanpassing welstandsnota ten behoeve van
bestemmingsplan Bedrijventerrein Haarveld te
Roden, inspraak en inspraakbesluit (omdat dit
punt niet behandeld is in de raadscommissie
geldt hiervoor het spreekrecht)
• Verordening op de Auditcommissie
• Controleverordening
• Advies aan Commissariaat voor de Media
inzake omroep Westerkwartier
• Kaderbrieven Gemeenschappelijke regelingen
Op de agenda van de raadscommissie staat het
volgende onderwerp:
• Vaststellen bestemmingsplan bouwvlakken
Oosterveld
De agenda’s en achterliggende stukken vindt
u in het raadsinformatiesysteem (www.
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad). Wilt
u gebruikmaken van het spreekrecht voor
het agendapunt van de raadscommissie en 1
agendapunt van de raad dan kan dit ook via het
raadsinformatiesysteem. Via ‘overzichten’ komt u
bij het aanmeldformulier. Dit formulier moet voor
12.00 uur op woensdag 10 april bij de griffie zijn
ingediend. Een bundel van deze vergaderingen
ligt in de bibliotheek van Peize, Norg en Roden en
op de griffie in het gemeentehuis. Heeft u vragen
over deze vergaderingen dan kunt u bellen met
de griffie via 050 - 50 27 222 of mailen naar:
griffie@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:
Bouwen:
• Asserstraat 80 te Zuidvelde, het vernieuwen

van het dak van de schuur;
• Oosterzoom 41 te Peize, het plaatsen van een
kap op garage;
• Hoofdweg 73 te Steenbergen, het oprichten
van een schuur;
• Westeind 13 te Norg, het veranderen van de
gevel en het vervangen van het dak.
Kappen:
• Langewijk 15 te Nieuw-Roden, het kappen van
twee kastanjebomen.
Afwijking:
• Schoolbrink 9 te Langelo, het oprichten van een
mantelzorgwoning.

Snoeiafval?
Breng het
gratis weg!

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:
• De Westerd te Peize, kadastraal bekend Peize,
sectie G, nummer 2290 en 2291, het oprichten
van een bedrijfsgebouw, 25 maart 2019;
• Heerestraat 112 te Roden, het vergroten van
het pand, 25 maart 2019;
• Langeloerduinen 4 84 te Norg, het oprichten
van een recreatiewoning, 25 maart 2019;
• Kerkstraat 17 b te Peize, het vergroten van de
woning, 25 maart 2019;
• J P. Santeeweg 127 te Nietap, het oprichten van
een woning, 26 maart 2019;
• Riesven 19 te Roden, het plaatsen van een
dakkapel, 27 maart 2019;
• Ds. Germsweg 17 te Veenhuizen, het tijdelijk
plaatsen van woonunits, 26 maart 2019.
Uitrit:
• De Streek 22 te Peize, het aanleggen van een
uitrit, 26 maart 2019;
• Kastanjelaan 26 te Roden, het verbreden van
een uitrit, 26 maart 2019.
Uitrit (geweigerd):
• Norgerweg 25 te Een, het verplaatsen van de
uitrit, 21 maart 2019.
Werken:
• Groningerweg 43, Weringedijk, te Peize, het
uitvoeren van een gestuurde boring, 26 maart
2019;
• Veenhuizen tegenover het gevangenismuseum,
kadastraal bekend Norg, sectie N, nummer
4165, het vergroten van een fietsenstalling, 27
maart 2019.
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.

IN GESPREK MET EEN RAADSLID
Op woensdag 10 april staan wederom twee
raadsleden klaar in de oude hal van het
gemeentehuis om met u in gesprek te gaan. Zij
zijn van 19:30 – 20:00 uur aanwezig. U bent
van harte welkom!

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

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

UITNODIGING DIALOOGAVOND
EIGENTIJDSE NOORDENVELDSE WELSTANDSNOTA

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
kunnen voor u als inwoner van belang zijn 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 Nietap, Nieuw Roden en Altena, graag uit om met ons mee te
denken en samen met u tot een Eigentijdse Noordenveldse welstandsnota te komen.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Wie?

Donderdag 11 april 2019
19.30 – 22.00 uur (inloop 19.15 uur)
‘t Dörpshuus Nij-Roon, Roderweg 86 te Nieuw Roden
Inwoners van Nietap/ Nieuw Roden/Altena

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

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.

