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

VERGADERING
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.

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/meervoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen/Uitrit
-	Andries Turksemalaan 25 te Nieuw-Roden, het
oprichten van een woning en het aanleggen van een
uitrit.
Afwijking
-	Heerestraat te Roden, Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (HOV), de herinrichting deelproject
Centrumhalte.
Bouwen
-	Westeresch 8 te Roden, het plaatsen van 2
vlaggenmasten;
-	Westerbaan 2 te Roden, het wijzigen van de entree
en intern verbouwen.

-	achter Bisschopswijk 1 in Nieuw-Roden, 26 november
2019;
-	naast de vijver aan de Entinge in Norg, 26 november
2019;
- achter Hornweg 1 in Peize, 26 november 2019;
-	in het weiland nabij Oosterweg/Hoppekampweg in
Peize, 26 november 2019;
-	op de kruising Kaalakkers/Karlingakkers in Peize, 26
november 2019;
-	in het weiland Oostingslaan nabij De Streek 2A in
Peize, 26 november 2019;
-	bij het kruispunt Vrijheidslaan/Postemastraat in
Roden, 26 november 2019;
-	op de parkeerplaats aan de Bakkerstraat nabij
Ceintuurbaan West in Roden, 26 november 2019;
-	achter Hoofdweg 33 aan de Kaatsweg in Roderesch,
26 november 2019;
-	op het voetpad bij de kruising Kruiskamp/Hoofdstraat
in Roderwolde, 26 november 2019;
-	bij de kruising Jachtlaan/Valkenierslaan in Roden, 26
november 2019;
-	op een parkeerplaats aan Plataanweg in Roden, 28
november 2019;
-	op het gras aan Secretaris Buitenveldlaan in Roden,
28 november 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 van de gemeente
Noordenveld. Voor de andere vergunning** kan een
bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

ACTIVITEITENBESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders maakt
VERLEENDE VERGUNNINGEN
bekend de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
Omgevingsvergunning
-	Gasthoeve de Oldehof, Hoofdstraat 27, 9342 PB Een.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
De melding heeft betrekking op het veranderen van
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de
de inrichting.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk
Brandveilig gebruik
verplichte bekendmaking.
-	Brink 24 te Roden, het brandveilig gebruiken van het
VERKEERSBESLUITEN
pand, 11 november 2019.
Bouwen
-	Generaal van den Boschweg 14 te Veenhuizen, Roden
het plaatsen van zonnepanelen op de garage, 22 In verband met de Weihnachtsmarkt op 14 december
2019 op het parkeerterrein aan de Albertsbaan hebben
november 2019.
burgemeester en wethouders besloten:
OVERIGE VERLEENDE
- het parkeerterrein aan de Albertsbaan af te sluiten
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
(met borden C01, RVV 1990, verboden in te rijden).
- de wegsleepregeling in te stellen (met borden E04,
De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/ E01 en OB304, RVV 1990, parkeren verboden,
ontheffing** heeft verleend voor:
wegsleepregeling van kracht).
-	Het organiseren van een kerstconcert bij Vasalis aan De verkeersmaatregelen gelden op 14 december 2019
de Rietdekker in Roden op 19 december 2019, 26 van 06.00 uur tot 22.00 uur of zoveel langer of korter
november 2019**.
als nodig.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
vergunning/ontheffing hebben verleend voor:
-	Het innemen van een standplaats voor de verkoop
van braadworsten van 28 tot en met 31 december
2019 voor Heerestraat 94 in Roden, 28 november
2019.
Voor het stoken van een vreugdevuur:

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

BEKENDMAKING AMBTSHALVE UITSCHRIJVINGEN
BASISREGISTRATIE PERSONEN
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij
volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. De persoon wordt uitgeschreven
met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land.
Naam:			
M. Bernat			

Geboortedatum
14-03-1987

Datum besluit		
23-10-2019		

Uitschrijven naar
Onbekend

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande
personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
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@noordenveld.nl of telefoonnummer 050 – 50 27 222, keuze burgerzaken.

IN GESPREK MET EEN RAADSLID?
Op woensdag 11 december zijn twee raadsleden in de oude hal van het gemeentehuis aanwezig
om met u in gesprek te gaan. Tussen 19.30 en 20.00 uur bent u van harte welkom om vragen te
stellen, tips mee te geven of me te denken.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Gemeentehuis
Donderdag 19 december					
Van 23 december tot en met 3 januari 2020 			
Woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 december 		
Woensdag 1 januari					
Maandag 6 januari 					

09.00 – 16.00 uur
09.00 - 12.00 uur
gesloten
gesloten
10.00 – 16.00 uur

Brengstation
Maandag 23 december
			
Dinsdag 24 december
			
Woensdag 25 en donderdag 26 december 			
Vrijdag 27 december
			
Zaterdag 28 december
			
Maandag 30 december
			
Dinsdag 31 december
			
Woensdag 1 januari 2020 					
Donderdag 2 januari tot en met zaterdag 4 januari
		

09.00 – 15.45 uur
09.00 - 11.45 uur
gesloten
09.00 – 15.45 uur
09.00 – 15.45 uur
09.00 – 15.45 uur
09.00 – 11.45 uur
gesloten
09.00 – 12.00 uur

SPORTCENTRUM DE HULLEN
Gewijzigde openingstijden
Het sportcentrum en zwembad zijn op 5 december vanaf 17.00 uur gesloten.
Er zijn géén zwemlessen voor het Zwem-ABC.
Spookzwemmen
Op vrijdag 13 december is van 19.45 tot 21.00 uur weer Spookzwemmen voor basisschoolleerlingen
van groep 5 tot en met 8. Opgave via www.activiteitenladder.nl.

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 Kop van
Drenthe.nl.

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.

+XLVDDQKXLVWH[WLHOLQ]DPHOLQJ
9RRUDIJDDQGDDQGHWH[WLHOLQ]DPHOLQJNULMJWXHHQNOHGLQJ]DNZDDUXXZRYHUWROOLJWH[WLHO
NOHGLQJHQVFKRHQHQLQNXQWGRHQ'HNOHGLQJ]DNNXQWXRSGHDDQJHJHYHQGDJDDQGHVWUDDWWH
]HWWHQ.LMNRSGHZHEVLWHYRRULQIRUPDWLHRYHUZDWZHOHQZDWQLHWLQGHWH[WLHO]DNPDJ
,Q]DPHOVFKHPDWH[WLHOGHFHPEHU
Maandag 9 december:

Roden

Dinsdag 10 december:
Norg, Westervelde, Peest, Zuidvelde, Huis ter Heide, Veenhuizen
Woensdag 11 december: Foxwolde, Roderwolde, Leutingewolde, Nietap, Nieuw-Roden,
Roderesch, Alteveer, Langelo, Steenbergen, Een-West, Een
Donderdag 12 december: Lieveren, Peize

7H[WLHOLQ]DPHOLQJJRHGH]DDNYRRUPLOLHXHQOLHIGDGLJKHLG

Met uw (gebruikt) textiel, helpt u mee aan een schoner milieu. U zorgt voor minder afval doordat het
textiel wordt hergebruikt, in plaats van dat het op de vuilnisbelt komt. Dat werkt kostenbesparend en
u steunt een goed doel. De vorige huis-aan-huis inzameling, in het derde kwartaal, leverde 4.800
kilo op.

:DDUJDDWKHWLQJH]DPHOGHWH[WLHOQDDUWRH"

De opbrengst gaat voor een deel naar (ongesubsidieerd) hulpverleningswerk in Nederland.
Een ander deel gaat rechtstreeks naar ontwikkelingslanden. Daarnaast houdt ReShare ook
noodvoorraden aan om snel te kunnen inspringen bij calamiteiten, rampen en aardbevingen.

.ODFKWHQRYHUWH[WLHOLQ]DPHOLQJ

Voor klachten kunt u bellen met mevrouw Irma Körver van ReShare, tel. 0800-0322.
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