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

RAADSBESLUITEN
De raad van de gemeente Noordenveld heeft in zijn
vergadering van woensdag 29 november 2017 de
volgende besluiten genomen:
• Verduurzamen maatschappelijke gebouwenl:
e 91.000 beschikbaar gesteld voor extra
verduurzaming
van
dorpshuizen
en
clubgebouwen van (sport) verenigingen die in
eigendom zijn overgedragen op basis van de
volgende verdeling, e 57.000 voor gebouwen
met energielabel A of B en e 34.000 voor
gebouwen met energielabel C;
• Verduurzamenzwembaden:e120.500beschikbaar
gesteld voor extra duurzaamheidsmaatregelen
en wettelijke aanpassingen in de zwembaden
van Peize, Norg en Veenhuizen, e 60.000 aan St.
Zomerbad Peize, e 45.000 aan St. Molenduinbad
Norg en e 15.500 aan St. Zwembad Veenhuizen;
• Vaststellen nota Grondbeleid 2018-2021: nota is
vastgesteld;
• Integraal Huisvestingsplan: ingestemd met het
Integraal Huisvestingsplan.
De volledige besluiten vindt u onder de
agendapunten van deze raadsvergadering in
het raadsinformatie systeem (https://bestuur.
gemeentenoordenveld.nl/Vergaderingen).
Voor vragen over de raadsvergadering kunt u bellen
met de griffie via 14 050 of mailen naar: griffie@
gemeentenoordenveld.nl

VERGADERINGEN
Gemeenteraad en raadscommissie
De raad en de raadscommissie van de gemeente
Noordenveld vergaderen op woensdag 6 december
2017 in het gemeentehuis. De vergadering van
de raad begint om 20.00 uur. Na afloop van de
raadsvergadering begint na een korte pauze de
vergadering van de raadscommissie.
Op de agenda van de raadsvergadering staan de
onderstaande punten:
• Begrotingswijziging RUD Drenthe 2017;
• Toekomst Gemeenschappelijke regelingen
Novatec en ISD Noordenveld;
• Verordeningen Participatiewet en Kadernota
Beschut Werk;
• Extra financiën Stichting Landgoed Mensinge;
• Controleprotocol voor de accountantscontrole
van de jaarrekening 2017.
Op de agenda van de raadscommissie staat:
• Concept Startdocument Centrumontwikkeling
Roden;
• Bomenbeleid;
• Bestemmingsplan
herontwikkeling
locatie
Boskamp Roden;
• Vaststelling
belastingverordeningen
en
gebruiksvergoedingen
sportaccommodaties
2018;
• Aanpassing benoemingsomvang wethouders in
verband met vertrek wethouder Auwema.
U kunt gebruikmaken van het spreekrecht voor deze
punten van de vergadering van de raadscommissie.
Hiertoe dient u het digitale formulier in te vullen
dat u kunt vinden in het raadsinformatiesysteem
(https://bestuur.gemeentenoordenveld.nl/
Organisatie).
Dit formulier moet voor 12.00 uur door de griffie
ontvangen zijn.
Voor vragen over deze vergadering kunt u bellen
met de griffie via 14 050 of mailen naar: griffie@
gemeentenoordenveld.nl.

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:
Raadplegen via www.gemeentenoordenveld.
nl in de rubriek Bestuur en organisatie/nieuws/
activiteiten gemeente.

ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunnning
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: Enkelvoudig
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Kappen:
• Markeweg 4 te Steenbergen, het kappen van een
kastanje en een populier;
• Asserstraat 107 te Zuidvelde, het kappen van
zeven kastanjebomen.
Bouwen:
• Bakkeveenseweg 1 te Een-West, het vergroten
van een loods;
• Haulerwijksterweg 17 te Een, het oprichten van
een theehuis.
Ontwerp-omgevingsvergunning Hoofdweg 7 te
Een-West
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor:
• het bouwen van een bijgebouw;
• bouwen in afwijking van het bestemmingsplan;
Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager
bekendgemaakt op 29 november 2017. De
aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning met
de bijbehorende stukken en de oplegnotitie m.e.r.beoordeling liggen met ingang van 7 december 2017
gedurende 6 weken tijdens openingsuren ter inzage
in het gemeentehuis te Roden. Daarnaast kunt u de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.1699.2017PB027-ow01), de gemeentelijke
website www.gemeentenoordenveld.nl en www.
officiëlebekendmakingen.nl.
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een
ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerpbesluit
mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Noordenveld. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u voor een afspraak contact
opnemen via telefoonnummer 14 050. Wij maken u
erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
omgevingsvergunning kan worden ingesteld als
u belanghebbende bent en ook een zienswijze
naar voren hebt gebracht tegen het genoemde
ontwerpbesluit.

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

van een bijgebouw, 28 november 2017.
Bouwen/Uitrit:
• Katoel 12 te Roden, het oprichten van een woning
en het aanleggen van een uitrit, 13 november
2017.
Afwijking/Werken (ingetrokken):
• Kanaalstraat te Roden, kadastraal bekend Roden,
sectie I, nummer 6177, het tijdelijk realiseren van
een MTB route, 27 november 2017.

OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
hebben besloten toestemming te verlenen voor het
stoken van een vreugdevuur:
• achter Hoofdweg 33 aan de Kaatsweg te
Roderesch, 28 november 2017;
• naast de vijver aan de Entinge te Norg, 28
november 2017;
• achter Hornweg 1 te Peize, 23 november 2017;
• in het weiland nabij Oosterweg/Hoppekampweg
te Peize, 28 november 2017;
• op de kruising Haasakkers/Karlingakkers te Peize,
28 november 2017;
• bij het kruispunt Vrijheidslaan/Postemastraat te
Roden, 28 november 2017;
• in het weiland Oostingslaan nabij De Streek 2A te
Peize, 28 november 2017;
• op de parkeerplaats aan de Bakkerstraat nabij
Ceintuurbaan West te Roden, 28 november 2017;
• op het voetpad bij de kruising Kruiskamp/
Hoofdstraat te Roderwolde, 28 november 2017;
• achter Bisschopswijk 1 te Nieuw-Roden, 23
november 2017.
Binnen zes weken na de vermelde datum kan
hiertegen door (een) belanghebbende(n) een
bezwaarschrift worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.

BESTEMMINGSPLAN
Ontwerpbestemmingsplan De Fledders 8 te
Zuidvelde
Burgemeester
en
wethouders
van
de
gemeente Noordenveld maken bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ‘de Fledders 8 te
Zuidvelde’ ter inzage wordt gelegd.
Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de
vergroting van het bouwvlak tot 2 hectare van het
agrarische bedrijf, plaatselijk bekend De Fledders 8
te Zuidvelde. Op het agrarische bedrijf dat bestaat
uit een akkerbouw- en een melkveehouderijtak is
behoefte aan extra opslag- en verwerkingscapaciteit
in de akkerbouw, extra stalruimte voor vergroting
van de melkveehouderij en extra ruimte voor het
plaatsen van een mestopslag silo en ruwvoer
opslag.
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag
7 december tot en met 17 januari ter inzage
in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat
1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken
raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.
nl
(NL.IMRO.1699.2016BP061-ow01)
en
de
gemeentelijke
website
www.
gemeentenoordenveld.nl . De publicatie is te
vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl het
Roder Journaal en de Krant.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp
schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad
van de gemeente Noordenveld, Postbus
109, 9300 AC RODEN of via het e-mailadres
van de gemeente Noordenveld: postbus@
gemeentenoordenveld.nl, onder vermelding
van
‘Zienswijze
ontwerpbestemmingsplan
Schoolstraat 22 te Westervelde. Een zienswijze
kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor
kan een afspraak worden gemaakt met de heer C.
Abma van het team Realisatie, telefoon 14 050.

Praten met een raadslid?
Op woensdag 6 december 2017 zijn in het
gemeentehuis (oude hal)
twee raadsleden aanwezig die u kunt spreken.
U bent welkom van 19:30 – 20:00 uur.

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:
Kappen:
• Oosterduinen Z 23 te Norg, het kappen van
een Amerikaanse eik, met herplantplicht, 28
november 2017;
• Oosterduinen E 20 te Norg, het kappen van een
Welstandscommissie
spar, 28 november 2017.
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag
om 13.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering Bouwen (ingetrokken):
van de Welstandscommissie is openbaar. • Centrum 4 te Lieveren, het vergroten/vernieuwen

L^_o^_cdd`WZgZ^`WVVgk^V

ZZZJHPHHQWHQRRUGHQYHOGQOVRFLDOPHGLD

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.

Drents Energieloket
lanceert nieuwe website
Het
Drents
Energieloket
heeft een nieuwe website.
Op de vernieuwde site www.
drentsenergieloket.nl
kunnen
Drentse woningeigenaren nog
gemakkelijker informatie vinden
over het energiezuiniger maken
van hun huis. De website is zo
ingericht dat bezoekers naast
algemene
informatie
over
energie besparen, ook actuele
regelingen, subsidies, nieuws en
activiteiten kunnen vinden van
hun eigen gemeente.
Snel energie besparen
Bezoekers kunnen op de nieuwe
website snel inzicht krijgen in hun
energieverbruik en de mogelijkheden
om hierop te besparen door de
check te doen van Verbeteruwhuis.
Vervolgens is er uitgebreide informatie
over de te nemen maatregelen, met
praktische stappenplannen voor de
uitvoering. Met de financieringswijzer
is direct op te zoeken of er landelijke,
provinciale
of
gemeentelijke
financieringsmogelijkheden zijn per

maatregel. Door een samenwerking
met SLIM wonen met energie is er een
volledig overzicht van gecertificeerde
bedrijven in de buurt, waardoor
inwoners meteen contact op kunnen
nemen met een bedrijf om de
werkzaamheden te laten uit voeren.
Telefonisch advies
Voor vragen is het Drents Energieloket
telefonisch of per e-mail bereikbaar.
Via de site kan er ook een afspraak
gemaakt worden voor een telefonisch
adviesgesprek, voor het bespreken
van complexere vraagstukken over
energiebesparing.
Winactie
Om de lancering van de website te
vieren is het Drents Energieloket op
29 november een winactie gestart.
Drentse woningeigenaren kunnen
een warmtescan winnen ter waarde
van 250 euro. Met de warmtescan
wordt het energieverlies van de
woning in kaart gebracht met een
infraroodcamera. Samen met een
compleet rapport en energieadvies

is de warmtescan een waardevolle
eerste stap naar energiebesparing.
Doe meteen mee en maak kans op
een warmtescan. Meedoen is mogelijk
vanaf 29 november tot 31 december
2017.
Nieuwsgierig?
Neem
een
kijkje
www.drentsenergieloket.nl

op

Samenwerkingsverband
Het Drents Energieloket voorziet
huiseigenaren van Drenthe van goed
onafhankelijk advies om energie te
besparen of om duurzame energie
te gaan opwekken in hun woning.
Het Drents Energieloket is een
samenwerkingsverband van Provincie
Drenthe, alle Drentse gemeenten,
Bouwend Nederland, Uneto-VNI,
SLIM en de Natuur en Milieufederatie
Drenthe. Het Drents Energieloket
is onderdeel van de Expeditie van
Energieneutraal Wonen van Provincie
Drenthe en draagt bij aan de doelstelling
om Drenthe energieneutraal te laten
wonen in 2040.

Wanneer wordt in 2018
uw afval opgehaald?
“Ga naar
www.mijnafvalwijzer.nl of naar
de AfvalWijzer-app en vul uw
postcode en huisnummer in.
U ziet direct op welke
data uw afval in 2018
wordt opgehaald.”

Wilt u hulp bij het goed scheiden van uw afval? Kijk voor
meer informatie op www.gemeentenoordenveld.nl/afval.

