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

VERGADERINGEN

VERLENGING
BESLISTERMIJN

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 ieder ter
inzage in het gemeentehuis. U kunt deze agenda
ook bekijken via www.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

Kappen
• Groningerweg 40 te Peize, het kappen van een
knotlinde, 23 mei 2019;
• Hoofdstraat 40 te Roderwolde, het kappen van
twee berken, 27 mei 2019.
Bouwen
• Donderseweg 10 te Norg, het verbouwen van
de woning en splitsen in twee wooneenheden,
23 mei 2019.
Bouwen/Monument
• Nabij Limietweg 3 te Veenhuizen, het
verstevigen van de turfschuur, 27 mei 2019.
Bouwen (vergunningsvrij)
• Hoofdweg 9b te Een, het oprichten van een
veranda, 23 mei 2019.
Uitrit
• Oosteind 29 te Norg, het verplaatsen van een
uitrit, 27 mei 2019.

Omgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
burgemeester en wethouders de beslistermijn
op een aanvraag om een omgevingsvergunning
eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen.
Burgemeester en wethouders hebben besloten
van die mogelijkheid gebruik te maken en de
beslistermijn te verlengen voor:
Kappen
• Hoofdweg 23 te Peest, het kappen van een eik,
ONTVANGEN AANVRAGEN
verlengd tot 11 juli 2019;
• Schoolstraat 5 te Roden, het kappen van een
Omgevingsvergunning
eik, 9 juli 2019;
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende • Bommelier 2 te Peize, het kappen van 25
populieren, verlengd tot 8 juli 2019.
aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
OVERIGE VERLEENDE
van toepassing is, hebben ontvangen: VERLEENDE VERGUNNINGEN
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
enkelvoudige omgevingsvergunningen voor de
activiteit:
Omgevingsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij
Bouwen
Burgemeester en wethouders van de gemeente vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
• Giezenstraat 8 te Roderesch, het veranderen Noordenveld maken bekend dat zij in het kader • Het organiseren van de Pinksterkermis van 7
van de woning.
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
tot en met 10 juni 2019 op een gedeelte van
Kappen
vergunning hebben verleend/besluit hebben
de J.P. Santeeweg te Nietap, vanaf de grens met
• Hoofdweg te Langelo, kadastraal bekend, genomen voor:
Leek tot aan de kruising Natuurschoonweg, 27
Norg, sectie W, nummer 355, het kappen van Werken/Uitrit
mei 2019**.
twee bomen langs de rijbaan.
• Groningerweg 40 te Peize, het wijzigen van een
dam met duiker en een uitrit, 21 mei 2019.

Dinsdag 11 juni:
Roden
Woensdag 12 juni: Norg, Westervelde, Peest, Zuidvelde, Huis ter Heide, Veenhuizen
Donderdag 13 juni: Foxwolde, Roderwolde, Leutingewolde, Nietap, Nieuw-Roden,
Roderesch, Alteveer, Langelo, Steenbergen, Een-West, Een
Vrijdag 14 juni:
Lieveren, Peize

Textielinzameling: goede zaak voor milieu en liefdadigheid

Als u uw gebruikt textiel, kleding en schoenen aan ReShare geeft, draagt u bij aan een schoner
milieu. Dit materiaal komt immers niet op de vuilnisbelt terecht, maar wordt opnieuw gebruikt. Zo
zorgt u voor minder afval. Dat werkt kostenbesparend en u steunt een goed doel. De vorige huisaan-huis inzameling in het eerste kwartaal,11 tot en met 14 maart 2019, leverde 3.860 kilo op.
Ook dit keer hopen we op een positief resultaat.

RECTIFICATIE BESTEMMINGSPLAN
AANPASSEN BOUWVLAKKEN
OOSTERVELD
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad
in zijn vergadering van 8 mei 2019 het
bovengenoemde bestemmingsplan ongewijzigd
heeft vastgesteld. In de publicatie van 24 mei
2019 stond dat het bestemmingsplan vanaf 23
mei 2019 ter inzage lag. Het bestemmingsplan
stond echter pas later op ruimtelijke plannen.
Daarom wordt opnieuw een termijn van 6 weken
voor het indienen van beroep gegeven.

Woon je in Veenhuizen? En wil je je dorp MOOI houden?
Doe dan mee! We brengen eerst de kwaliteiten van je
dorp in beeld. Daarna gaan we samen met Stichting
Bewonersbelangen Veenhuizen en de inwoners die worden
vertegenwoordigd op een interactieve manier aan de hand
van voorbeelden nadenken hoe we deze kwaliteiten kunnen
behouden en versterken.

wat een
“
leuke avond

“

Inzamelschema textiel eerste kwartaal 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 vergunning** kan een bezwaarschrift worden
ingediend bij de burgemeester.

MOOI!

Huis-aan-huis textiel inzameling
In de periode van 11 tot en met 14 juni 2019 wordt in de hele gemeente huis-aan-huis
textiel ingezameld door ReShare (Leger des Heils). Voorafgaand aan de textielinzameling
krijgt u een kledingzak waar u uw overtollig textiel, kleding en schoenen in kunt doen. De
kledingzak kunt u op de aangegeven dag aan de straat te zetten.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij vergunning/ontheffing hebben verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor
promotionele activiteiten op 7 juni 2019 van
8.30 tot 18.00 uur, naast Kanaalstraat 63 in
Roden, 27 mei 2019;

Waar gaat het ingezamelde textiel naar toe?

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.

Klachten over textielinzameling

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

Van 11 t/m 14 juni wordt in de
hele gemeente huis-aan-huis
textiel ingezameld door ReShare!
(Leger des Heils).

Donderdag 13 juni 2019
Het Verenigingsgebouw, Hoofdweg 116 Veenhuizen
19.30 – 22.00 uur (inloop 19.15 uur)
gemeente Noordenveld op weg naar eigentijds Noordenvelds welstandsbeleid

Kijk voor meer informatie op www.reshare.nl
of www.gemeentenoordenveld.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.

Het bestemmingsplan heeft betrekking
op de bouw van woningen in de
2 noordelijkste fases binnen de
Oosterveldweg, de fasen Binnen Midden
en Binnen Noord. Bij het maken van
proefverkavelingen voor deze fases is
gebleken dat de bouwvlakken, die in 2005
zijn ontworpen op het toen voorliggende
plan, op enkele onderdelen beperkend
werken. Daarom is ervoor gekozen om met
het bestemmingsplan de bouwvlakken op
deze onderdelen aan te passen.
Inzage
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan ligt samen met het
eerdergenoemde bestemmingsplan en
bijbehorende stukken met ingang van 6
juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage in
het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat
1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl
(NL.IMRO.1699.2018BP075-vg01).
De publicatie is te vinden op www.
officielebekendmakingen.nl en in het
Roder Journaal en de Krant.

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;
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 zich wenden tot het
team Realisatie via het telefoonnummer
14 050.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na afloop van
de beroepstermijn van zes weken. Het
instellen van beroep schorst de werking
van dit besluit 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
Beroep
Tegen het besluit kan gedurende de het verzoek is genomen. Voor het instellen
inzagetermijn beroep worden ingesteld van beroep en voorlopige voorziening zijn
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de griffierechten verschuldigd.

RIJD ‘OP FIETSE NAAR JE WERK’
Win een volledige verzorgde gezonde lunch op je werk! Wat zie je als je fietst naar je
werk? Stap onderweg van je fiets, leg het vast met je fotocamera of je telefoon en
doe mee aan de fotowedstrijd ‘Op Fietse naar je werk’. Meedoen kan van maandag
27 mei tot vrijdag 21 juni. Je foto kun je uploaden via www.opfietseindrenthe.nl/
fotowedstrijd.
Voorwaarden
Vermeld bij de foto waar deze is gemaakt, waarom op deze plek en laat je fiets of een gedeelte van je fiets zien. De fietser met de
mooiste foto en het leukste en/of inspirerende bijbehorende verhaal wint een volledig verzorgde gezonde lunch op zijn of haar
werk. Daarnaast komt de winnende foto in de huis-aan-huis krant ‘Op Fietse door Drenthe’, die begin juli uitkomt.
Fietsen naar je werk
Fietsen naar je werk is duurzaam, je kunt je reistijd voorspellen (geen files), je hebt geen parkeerprobleem en je ziet je omgeving
vanuit een ander perspectief. Bovendien draagt fietsen eraan bij dat je fitter en energieker aan de dag begint en blijkt uit onderzoek
dat de productiviteit van fietser naar het werk hoger is. Ga ook eens ‘Op Fietse’ naar je werk en nodig je collega (‘s) uit om mee
te gaan.

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN

In verband met Pinksteren zijn het
gemeentehuis en het brengstation
op maandag 10 juni gesloten. Houdt
u hier rekening mee bij het inplannen
van een bezoek of afspraak?

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ZWEMBAD DE HULLEN
Zondag 9 juni 1e Pinksterdag
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag
Zondag 16 juni Vaderdag		

Gesloten
10.00 – 13.30 uur Géén zwemlessen
10.00 – 13.30 uur

Vaderdagactie
Zondag 16 juni is het weer Vaderdag. Op deze dag worden de vaders in het
zonnetje gezet. Als vaders met hun gezin of kinderen op deze
dag komen zwemmen, dan zwemt papa gratis, de kinderen
en overige zwemmers betalen het standaard tarief. De vaders
krijgen tevens een gratis kopje koffie of thee aangeboden. Dus
kom langs en maak er een leuke Vaderdag van!

