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

VERGADERINGEN

dranken bij de Weinachtsmarkt te Roden op 8
december 2018, 22 november 2018**;
Welstandscommissie
• Het organiseren van de Drenthe 200 op 28
De Welstandscommissie vergadert elke
december 2018 met als start en finish de Brink
donderdag in de even weken om 13.30 uur
te Roden, 3 december 2018**.
in het gemeentehuis. De vergadering van de
Welstandscommissie is openbaar. Voor een Burgemeesters en wethouders maken bekend
plantoelichting dient u een afspraak maken. dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend
Op de dinsdag en de woensdag daaraan voor:
voorafgaand ligt de agenda voor een ieder ter Het stoken van een vreugdevuur op 31 december
inzage in het gemeentehuis. U kunt deze agenda 2018:
tevens raadplegen via de gemeentelijke website • in het weiland Oostingslaan nabij De Streek 2A
www.gemeentenoordenveld.nl
te Peize, 22 november 2018;
• in het weiland nabij Oosterweg/Hoppekampweg
ONTVANGEN AANVRAGEN
te Peize, 26 november 2018;
• achter Hoofdweg 33 aan de Kaatsweg te
Omgevingsvergunning
Roderesch, 27 november 2018;
Burgemeester en wethouders van de gemeente • naast de vijver aan de Entinge te Norg, 27
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende
november 2018;
aanvragen voor een omgevingsvergunning, • bij het kruispunt Vrijheidslaan/Postemastraat
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
te Roden, 27 november 2018;
van toepassing is, hebben ontvangen:
• op de parkeerplaats aan de Bakkerstraat nabij
Enkelvoudige omgevingsvergunningen voor de
Ceintuurbaan West te Roden, 27 november
activiteit:
2018;
Bouwen:
• op het voetpad bij de kruising Kruiskamp/
• Nijverheidsweg te Roden kadastraal bekend
Hoofdstraat te Roderwolde, 29 november
Roden, sectie I, nummers 6201 en 6203, het
2018;
oprichten van een bedrijfshal.
• op de kruising Haasakkers/Karlingakkers te
Peize, 29 november 2018;
VERLENGING BESLISTERMIJN
• achter Hornweg 1 te Peize, 29 november 2018;
• achter Bisschopswijk 1 te Nieuw-Roden, 29
Omgevingsvergunning
november 2018;
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet • nabij de Bunnerveensweg te Peize, 29
algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
november 2018.
burgemeester en wethouders de beslistermijn
op een aanvraag om een omgevingsvergunning Binnen zes weken na de achter het besluit
eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. vermelde datum kan hiertegen door (een)
Burgemeester en wethouders hebben besloten belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden
van die mogelijkheid gebruik te maken en de ingediend bij het college van burgemeester en
beslistermijn te verlengen voor:
wethouders van de gemeente Noordenveld,
Kappen:
Postbus 109, 9300 AC Roden. Ten aanzien van de
• Oosterduinen D 9 te Norg, het kappen van vier overige vergunningen** kan een bezwaarschrift
bomen, verlengd tot 8 januari 2019.
worden ingediend bij de burgemeester.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Evenementenkalender
Voor de evenementen die in onze gemeente
Omgevingsvergunning
plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender
Burgemeester en wethouders van de gemeente van de Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via
Noordenveld maken bekend dat zij in het een link op de gemeentelijke website of via de
kader van de Wet algemene bepalingen agenda van Kop van Drenthe.nl.
omgevingsrecht vergunning hebben verleend/
WIJZIGINGEN
besluit hebben genomen voor:
EVENEMENTENBELEID
Bouwen:
• Camper Erf 3 te Veenhuizen, het plaatsen van NOORDENVELD
zonnepanelen op het dak, 21 november 2018;
• Hulststraat 19 te Norg, het plaatsen van een Op 20 november 2018 heeft de burgemeester
het concept Evenementenbeleid Noordenveld
dakkapel, 22 november 2018;
• Albert Schweitzerplantsoen 23 te Roden, het vastgesteld. De afgelopen jaren is gebleken
verbouwen en vergroten van de garage en dat het wenselijk is om het huidige
veranderen in een dierenpraktijkruimte, 27 evenementenbeleid op een aantal punten aan
te passen. De wijzigingen hebben onder andere
november 2018.
betrekking op de vergunningsvrije evenementen,
Bouwen/Uitrit:
• Katoel 2 te Roden, het oprichten van een de looptijd van de meerjarige vergunning, de
woning en het aanleggen van een uitrit, 27 geluidsnormen, evenementen op een terras en de
indieningstermijn van de vergunningaanvraag.
november 2018.
Bouwen/Monument:
• Hoofdweg 10 te Veenhuizen, het plaatsen van Inzage beleid
De burgemeester heeft besloten inspraak op
kozijnen in de schuur, 12 november 2018.
de wijzigingen van het beleid toe te staan aan
Uitrit:
• H. Scheepstrastraat 27 te Roden, het aanleggen inwoners en aan natuurlijke en rechtspersonen
die in de gemeente Noordenveld een belang
van een uitrit, 26 november 2018.
hebben. Van 5 december 2018 tot 16 januari
OVERIGE VERLEENDE
2019 ligt het conceptbeleid ter inzage in het
VERGUNNINGGEN/ONTHEFFINGEN
gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Roden.
U kunt het conceptbeleid ook bekijken via
De burgemeester maakt bekend dat hij de website: www.officiëlebekendmakingen.
vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
nl. of via de gemeentelijke website: www.
• Het verstrekken van zwak-alcoholhoudende gemeentenoordenveld.nl.

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

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk
of mondeling uw zienswijze naar voren
brengen over de voorgestelde wijzigingen van
het beleid. De zienswijzen worden betrokken
bij de uiteindelijke vaststelling van het
evenementenbeleid. Uw zienswijze kunt u
richten aan de burgemeester van de gemeente
Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Voor
het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u een afspraak maken via telefoonnummer
14 050.

BESTEMMINGSPLAN J.P.
SANTEEWEG 127 TE NIETAP EN
BESLUIT HOGERE WAARDE WET
GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad
in zijn vergadering van 21 november 2018
het
bovengenoemde
bestemmingsplan
ongewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast is door
burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld het bijbehorende besluit hogere
waarde Wet Geluidhinder vastgesteld.
Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de
nieuwbouw en verplaatsing van een woning op
het perceel J.P. Santeeweg 127 te Nietap. Het
perceel is gelegen binnen het Ruimtelijk Kader
Landgoed Terheijl dat kwalitatieve eisen stelt
aan het type bebouwing en aan de inrichting
van het perceel. Het planvoornemen houdt
rekening met de lokale historische waarden,
inpassing en juiste verhoudingen tussen massa
en ruimte en architectonische uitstraling. In het
bestemmingsplan zijn de stedenbouwkundige
en gebiedsgerichte randvoorwaarden voldoende
geborgd. Om het planvoornemen mogelijk
te maken, zal het ter plaatse geldende
bestemmingsplan worden herzien.
Hogere waarde geluid
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid
om hogere grenswaarden vast te stellen
indien blijkt dat de overschrijding van de
voorkeursgrenswaarden niet volledig door
geluid beperkende maatregelen kan worden
tegengegaan. Gelet op artikel 76 van de
Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet
geluidhinder en de overwegingen zoals
aangegeven in het ontwerpbesluit heeft het
college besloten het besluit hogere waarde Wet
Geluidhinder vast te stellen.
Inzage
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan,
het
besluit
hogere
waarde Wet Geluidhinder en bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag
6 december tot en met 16 januari ter inzage
in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat
1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1699.2016BP062-vg01). De publicatie is
te vinden op www.officiëlebekendmakingen.
nl, de Staatscourant, het Roder Journaal en de
Krant.
Beroep
Tegen beide besluiten kan gedurende de
inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dit beroep kan worden ingesteld door:
a.	een belanghebbende die tijdig een zienswijze
naar voren heeft gebracht over het

ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerpbesluit
hogere waarde Wet Geluidhinder;
b.	een belanghebbende die weliswaar geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, maar
kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in
staat was tijdig een zienswijze in te dienen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het
team Realisatie via het telefoonnummer 14 050.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan en het besluit hogere waarde
Wet Geluidhinder treedt in werking met ingang
van de dag na afloop van de beroepstermijn
van zes weken. Het instellen van beroep schorst
de werking van beide besluiten niet. Hiervoor
kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met
het instellen van beroep, een verzoek om een
voorlopige voorziening bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State worden ingediend. De inwerkingtreding
wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een
beslissing op het verzoek is genomen. Voor het
instellen van beroep en voorlopige voorziening
zijn griffierechten verschuldigd.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Burgemeester en wethouders maakt bekend
de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
• Koffielust, Oude Gracht 4a, 9341 AB
Veenhuizen. De melding heeft betrekking op
het veranderen van een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een
wettelijk verplichte bekendmaking.

TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
Voor de hierna genoemde evenementen gelden
de volgende verkeersmaatregelen gedurende de
daarbij vermelde dagen en tijdstippen:
Roden
In verband met de “Drenthe 200” op 28 en
29 december 2018 hebben burgemeester en
wethouders besloten de volgende wegen af te
sluiten door het plaatsen van de borden E04, RVV
1990 (parkeergelegenheid), met onderborden met
de vermelding dat parkeren verboden is op 28
december 2018 van 06.00 uur tot 29 december
2018 18.00 uur en een wegsleepregeling van
kracht:
• bij de toegangen tot het parkeerterrein bij
restaurant de Winsinghof.
Het plaatsen van borden C01, RVV 1990
(geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen) op:
• Brink ter hoogte van de kruising Schoolstraat
• Brink ter hoogte van de kruising met de jan
Fabriciuslaan
Het plaatsen van borden C01, RVV 1990
(geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen) op 28 december 2018 van 05.00 uur
tot 29 december 2018 01.00 uur of zoveel langer
of korter als nodig is:
• Norgerweg, ter hoogte van de Jan Fabriciuslaan
tot aan de Heerestraat met inrijverboden vanaf
de zijwegen de Norgerweg op de Zuidenveld,
Beek en Bosch, Jan Fabriciuslaan en het Windgat.
Het plaatsen van borden C01, RVV 1990
(geslotenverklaring voor voertuigen in beide
richtingen) op 28 december 2018 van 05.30 uur tot
06.30 uur of zoveel langer of korter als nodig is:
• De weg van Lieveren naar Langelo via de
Zuidesch en de Lieverseweg.

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.

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		
B. Ismael		

Geboortedatum
07-04-1979

Datum voornemen		
05-12-2018		

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 14
050. 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.

IN GESPREK MET EEN RAADSLID

Heeft u een vraag of een suggestie voor de gemeente of wilt u over een onderwerp van
gedachten wisselen? U bent van harte welkom om hierover in gesprek te gaan met een
raadslid. Op woensdagavond 12 december staan van 19.30 tot 20.00 uur twee raadsleden in
de oude hal van het gemeentehuis klaar om met u in gesprek te gaan.
Op de traditionele pakjesavond, 5 december, gaat ‘In gesprek met een raadslid’ niet door.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Tijdens de kerstvakantie van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019 zijn er gewijzigde
openingstijden. De balie van het gemeentehuis is in deze weken geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

THEMAJAAR 2019:
JAAR VAN DE KLEINE KERNEN
De raad van de gemeente Noordenveld heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van de kleine
kernen. Voor de activiteiten die in 2019 in het kader van het themajaar worden georganiseerd,
kunnen organisaties subsidie ontvangen. De raad heeft hiervoor €20.000,- beschikbaar
gesteld, waarvan €10.000,- bestemd is voor Stichting Proef Noordenveld.
Voor de overige €10.000,- kunnen organisaties een subsidieverzoek indienen. Wilt u een
activiteit organiseren in het kader van het themajaar dan kunt u uw verzoek, voorzien van een
toelichting en begroting, sturen naar: griffie@gemeentenoordenveld.nl

