Raadhuisstraat 1, Roden
Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon 050 50 27 222
E-mail postbus@gemeentenoordenveld.nl
Website: www.gemeentenoordenveld.nl

VERGADERINGEN

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

Bouwen:
besloten de volgende wegen af te sluiten door het en een parkeerverbod in te stellen door plaatsing van
• Kerklaan 5 te Veenhuizen, het oprichten van een plaatsen van borden C01 van bijlage 1 van het RVV borden E1 voor de volgende wegen:
• Pompstraat;
kindcentrum, verlengd tot 27 juli 2019.
1990:
Raadsvergadering
• Donderseweg
(tussen
Drostenlaan
en • Donderseweg (tussen Drostenlaan en Alicelaan).
Op maandag 8 juli 2019 is de besluitvormende Kappen:
De verkeersmaatregel geldt op 27 juli 2019 van 06.00
Roeghoornweg);
vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld • Oosterduinen A 55 te Norg, het kappen van vier
grove dennen, verlengd tot 4 augustus 2019.
• Oosteind (tussen Roeghoornweg en Peesterstraat). uur tot 18.00 uur of zoveel langer of korter als nodig
om 19.00 uur in het gemeentehuis.
De verkeersmaatregelen gelden van 16 tot en met 19 is.
Op de agenda staat:
juli 2019 van 08.00 uur tot 17.00 uur of zoveel langer
-	Vaststellen Jaarrekening 2018 gemeente VERLEENDE VERGUNNINGEN
Roden (rectificatie)
of korter als nodig is.
Noordenveld;
In verband met de wielerronde ‘De Lus van Roden’
-	Vaststellen Perspectiefnota 2019 gemeente Omgevingsvergunning
Noordenveld.
Burgemeester en wethouders van de gemeente In verband met een paardensportevenement hebben op 13 juli 2019 hebben burgemeester en wethouders
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader burgemeester en wethouders besloten de volgende besloten de volgende wegen af te sluiten door het
Op donderdag 11 juli 2019 is de besluitvormende van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wegen af te sluiten door het plaatsen van borden C01 plaatsen van borden C01 van bijlage 1 van het RVV
vergadering van de raad van de gemeente vergunning hebben verleend/besluit hebben van bijlage 1 van het RVV 1990 met en onderbord 1990:
• Brink, vanaf de T-splitsing Schoolstraat/
‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’:
Noordenveld om 19.00 uur in het gemeentehuis.
genomen voor:
Mensingheweg;
• Dennenlaan;
De agenda van deze vergadering staat Kappen:
• Heerestraat, vanaf kruising Wapen van Drenthe tot
in
het
raadsinformatiesysteem
(www. • Stuwweg 10 te Alteveer, het kappen van een eik, • Boslaan;
aan de ING Bank;
• Sparrenlaan.
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad).
De
20 juni 2019;
vergadering is openbaar en u bent van harte • Oosterduinen E 3 te Norg, het kappen van een grove en op de volgende wegen een parkeerverbod in te • Nieuweweg, vanaf de ING Bank tot aan de
Zondagsstraat;
stellen door het plaatsen van borden E02 van bijlage
uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.
den en een larix (herplantplicht), 24 juni 2019.
• Zondagsstraat;
1 van het RVV 1990:
Bouwen:
• Professor van der Leeuwenplantsoen, vanaf de
Praten met een raadslid!
• Vennootsweg 2 te Een, het vergroten van de woning • Kerkpad, tussen Kerkhofsdrift en de camping;
kruising Zondagsstraat tot Jan Fabriciuslaan;
Wilt u in gesprek met een raadslid? Op woensdag 3
(legalisatie) en reconstructie van het schuurdak, 25 • Schapendrift, tussen Kerkpad en Langeloërweg;
• Jan Fabriciuslaan;
• Kerkhofsdrift, tussen Kerkpad en Langeloërweg.
juli 2019 staan 2 raadsleden klaar in de oude hal van
juni 2019;
het gemeentehuis om met u in gesprek te gaan. Ze • Peesterstraat 16 te Norg, het veranderen van de De verkeersmaatregelen gelden 24 en 25 augustus • Norgerweg, vanaf de Jan Fabriciuslaan.
2019 van 08.00 uur tot 18.00 uur of zoveel langer of
zijn aanwezig van 19.30 – 20.00 uur.
gevels en de verdiepingsvloer, 24 juni 2019;
De verkeersmaatregel geldt op 13 juli 2019 van 12.00
U bent van harte welkom.
• Jan Fabriciuslaan 1 te Roden, het plaatsen van een korter als nodig is.
uur tot 24.00 uur of zoveel langer of korter als nodig is.
dakkapel aan de voorzijde, 25 juni 2019.
In verband met de Norger Jaarmarkt en Paardenmarkt
Welstandscommissie
Uitrit:
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in • Noordenveld 9 te Roden, het verplaatsen van een hebben burgemeester en wethouders besloten de AANPASSING ALGEMENE
volgende wegen af te sluiten door het plaatsen van PLAATSELIJKE VERORDENING
de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis. De
uitrit, 25 juni 2019.
borden C01 van bijlage 1 van het RVV 1990:
vergadering van de Welstandscommissie is openbaar.
• Oosteind, tussen kerkpad en de Donderseweg ;
Voor een plantoelichting dient u een afspraak OVERIGE VERLEENDE
De gemeenteraad heeft de Algemene plaatselijke
• Brink noordzijde (tussen Oosteind en Kerkpad);
maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
verordening aangepast. De aanpassingen hebben
• Brink zuidzijde (vanaf de kerk tot Achter de Kerk);
voorafgaand ligt de agenda voor een ieder ter inzage
betrekking op de artikelen over evenementen
in het gemeentehuis. U kunt deze agenda tevens De burgemeester maakt bekend dat hij een • Oosterstraat;
(het begrip evenement, de festiviteitenregeling
• Donderseweg (tussen Oosteind en Drostenlaan);
raadplegen via de gemeentelijke website www. vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
en de indieningstermijn van de aanvraag
gemeentenoordenveld.nl.
• Het organiseren van een paardensportevenement • Peesterstraat (tussen Oosteind en Pompstraat/ evenementenvergunning).
Eerste laan;
U kunt het raadsbesluit met de aangepaste artikelen
op 24 en 25 augustus 2019 op en rondom het
evenemententerrein en de manege te Norg, de • Verbindingsstraat tussen Peesterstraat en bekijken op de gemeentelijke website: www.
ONTVANGEN AANVRAGEN
Popmpstraat;
gemeentenoordenveld.nl. en op de website: www.
Roeghoornweg en de Langeloërduinen te Norg, 18
• Roeghoornweg (ca. 100 meter vanaf het Oosteind). oficielebekendmakingen.nl.
juni 2019**;
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente • Het organiseren van activiteiten gedurende de
Drentse Fiets4Daagse van 16 tot en met 19 juli 2019
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende
VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
op de Brink aan het Oosteinden en Donderseweg te
aanvragen voor een omgevingsvergunning,
Norg, 20 juni 2019**;
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige • Het organiseren van de Norger Jaarmarkt op 27 juli
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art.2.21 en 2. 22 Wet
2019 op een gedeelte van het Oosteind te Norg, 24
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Basisregistratie Personen (BRP).Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres
juni 2019**;
Bouwen:
waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Noordenveld staan ingeschreven.
• Kerklaan 32 te Veenhuizen, het plaatsen van • Het organiseren van de voetbalwedstrijd FC
Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres
Groningen tegen FC Eindhoven op het terrein van
zonnepanelen op de woning;
en formeel niet meer in Nederland wonen.
vv Gomos aan de Schapendrift te Norg, 24 juni
• Oosterzoom 23 te Peize, het veranderen van de
2019**;
woning;
Naam			
Geboortedatum
Datum voornemen
Uitschrijven naar
• Asserstraat 85 te Zuidvelde, het plaatsen van vier • Het organiseren van Folly Art Norg van 4 augustus
Omar Ali Mohammed 00-00-1985		
24-06-2019		
Onbekend
tot en met 1 september 2019 op het Kunsterf Norg,
dakramen;
R. van Eeden		
16-05-1977		
24-06-2019		
Onbekend
perceel Brinkstraat 1 te Norg en op verschillende
• Leutingewolderweg 13 te Roden, het vergroten van
andere locaties te Norg, 24 juni 2019**.
de woning.
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
Werken/Monument
personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
• Mensingheweg 3 te Roden, het vergroten van het vergunning/ontheffing hebben verleend voor:
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële
• Het verstrekken van zwak-alcoholhoudende
terras.
ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw
dranken op 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 en 31 augustus
Kappen:
van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.
en 1 september 2019 op het perceel Brinkstraat 1
• Oosterduinen E 11 te Norg, het kappen van drie
te Norg, 24 juni 2019.
grove dennen;
Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op
• Langeloerweg 38 te Norg, het kappen van twee
met vakgroep Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@gemeentenoordenveld.
Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde
eiken.
nl of 050 – 50 27 222. Als wij binnen 4 weken na de datum van de verzending van het voornemen
datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit naar onbekend.
een bezwaarschrift worden ingediend bij het
VERLENGING BESLISTERMIJN
college van burgemeester en wethouders van de
EVENEMENTENKALENDER
gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC
Omgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet Roden. Ten aanzien van de overige vergunningen**
Voor de evenementen die in onze gemeente plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender van de
algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de
Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via een link op de gemeentelijke website of via de agenda van
burgemeester en wethouders de beslistermijn burgemeester.
Kop van Drenthe.nl.hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit naar onbekend.
op een aanvraag om een omgevingsvergunning
eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. VERKEERSMAATREGELEN
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Burgemeester en wethouders hebben besloten
van die mogelijkheid gebruik te maken en de Norg
In verband met een personeelsbijeenkomst zijn het gemeentehuis en het brengstation op woensdag
beslistermijn te verlengen voor:
In verband met activiteiten gedurende de Drentse
10 juli 2019 vanaf 12.00 uur gesloten.
Fiets4daagse hebben burgemeester en wethouders

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.

ZOMERVAKANTIE; GEEF INBREKERS GEEN KANS!

De zomervakantie staat weer voor de deur. U viert heerlijk vakantie maar inbrekers slaan hun slag.
De vakantieperiodes zijn voor inbrekers zeer aantrekkelijk. Een paar weken lang is niemand thuis,
en wellicht zijn de buren ook op vakantie. Voldoende kansen voor inbrekers om ongezien hun slag
te slaan.
Tips:
• Vraag directe vrienden of
buren om een oogje in het
zeil te houden.
• Vraag de buren om post
om de dag op te ruimen en
uit het zicht te leggen. Een
stapel post bij de voordeur
verraadt uw afwezigheid.
• Laat de woning bewoonbaar
lijken door een tijdschakelaar
op het licht aan te sluiten.
• Wees voorzichtig met het
delen van uw vakantie op
social media. Niet alleen
uw vrienden, maar ook
inbrekers kunnen zien dat u aan het genieten bent van een vakantie en dus niet thuis bent.
Wees zelf ook een goede buur als u thuis bent en de buren zijn op vakantie. Personen die zich
verdacht gedragen in de straat hebben meestal niks goeds in de zin. Meldt dit altijd bij de politie. Bij
spoed belt u 112, voor niet spoedeisende situaties 0900-8844.

MARKT VOOR DE KLEINE KERNEN
Op vrijdagmiddag 5 juli 2019 brengen raadsleden een bezoek aan de kleine
kernen van de gemeente Noordenveld.
Gezellige markt
De middag start met een autorit langs alle kleine kernen. Daarbij stoppen de raadsleden kort
bij een paar herkenbare elementen uit de dorpen om dit op de foto te zetten.
Na de rit verzamelen ze bij het RasHuys in Roderesch waar een gezellige markt is. Elke kleine
kern heeft hier een eigen kraam. De foto’s die tijdens de rit zijn gemaakt, zijn te zien bij de
kraam van de dorpen. De markt is van 8.30 uur tot 20.00 uur. De rijdende popschool verzorgt
een gezellig muzikaal optreden.
Laat je talent zien
Ook talent uit de kleine kernen wordt van harte uitgenodigd om iets te laten zien of een
optreden te verzorgen! Speel je bijvoorbeeld een muziekinstrument, kan je goed striptekenen,
zingen of dansen (alleen of met een groep)? Laat je talent zien! Aanmelden hiervoor kan via
griffie@noordenveld.nl.
Wat zijn de kleine kernen in
Noordenveld?
Peizermade, Peizerwold, Altena, Zuidvelde,
Westervelde, Huis ter Heide, Nietap/Terheijl,
Leutingewolde, RAS (Roderwolde, Altena en
Steenbergen), Langelo, Nieuw-Roden, Peest,
Een, Een-West, Foxwolde, Lieveren, Matsloot,
Sandebuur en Roderesch.

