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

VERGADERINGEN

Kappen/Werken
• De Hoek 1 te Roderwolde, het herinrichten van het
terrein en het kappen van 3 beuken, 12 zomereiken,
Welstandscommissie
7 linden en 2 esdoorns (met herplantplicht), 17
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in
januari 2019.
de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis.
De vergadering van de Welstandscommissie is
openbaar. Voor een plantoelichting dient u een Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde
afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
daaraan voorafgaand ligt de agenda voor een ieder een bezwaarschrift worden ingediend bij het college
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze agenda van burgemeester en wethouders van de gemeente
tevens raadplegen via de gemeentelijke website www. Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
gemeentenoordenveld.nl

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

Raad en raadscommissie
De raad en de raadscommissie van de gemeente
Noordenveld vergaderen op woensdag 6 februari
2019 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden.
De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte
welkom. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en
na afloop van deze vergadering en een korte pauze
vergadert de raadscommissie.
De agenda’s en eventueel achterliggende stukken
vindt u in het raadsinformatiesysteem (RiS) www.
gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad.
U kunt inspreken op de agendapunten van de
raadscommissie. Hiervoor kunt u het digitale
aanmeldformulier invullen dat u ook in het
raadsinformatiesysteem treft. Dit formulier moet voor
12.00 uur op woensdag 6 februari door de griffie
ontvangen zijn.
Voor vragen kunt u terecht bij de griffie via
telnr. 050 – 50 27 222 of mailen naar griffie@
gemeentenoordenveld.nl

Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit te hebben ontvangen van:
• Hit it, Ceintuurbaan Noord 112, 9301NZ te Roden.
De melding heeft betrekking op het oprichten en
inrichting van het pand als muziekschool.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk
verplichte bekendmaking.

KAPMELDINGEN
GEMEENTELIJKE BOMEN

Te kappen aantallen en soorten:
• Het kappen van 500 m2 bos, onder andere eik en
grove den, aan de noordzijde van de tennisbanen
te Norg;
• Het kappen van een appelboom op de begraafplaats
in Norg;
• Het kappen van twee meidoorns in de speeltuin aan
den Dam.
ONTVANGEN AANVRAGEN
Reden:
Verhoogde gevaarzetting en voor een reconstructie.
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Voor inzage/toelichting kunt u terecht bij de balie van
Noordenveld maken bekend dat zij de volgende het gemeentehuis.
aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
ENQUÊTE OVER KOELENWEG
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige
De belangenvereniging Huis ter Heide ontvangt
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
graag uw mening over de Koelenweg.
Bouwen
De Koelenweg is een landbouwweg, waar
• Kruiskamp 1 t/m 11 te Roderwolde, het renoveren
tegenwoordig steeds meer verkeer langs komt.
van zes woningen;
Door de toenemende drukte ontstaan er nu
• Nieuweweg 10 E te Roden, het veranderen van
regelmatig onveilige situaties, voornamelijk voor
de kozijnen;
fietsers. Er is met ‘een paal’ en verkeersdrempels
• Hoofdweg 44 te Veenhuizen, het oprichten van
geprobeerd de weg minder aantrekkelijk te maken
een schuur (vervangende nieuwbouw);
voor sluipverkeer. Dit heeft nog onvoldoende
• Roderveld IV te Roden, kadastraal bekend
gewerkt. Daarom wordt de weg nu aangepast
Roden, sectie H, nummers 4514 en 2431, het
op een andere manier. Er komen afgeronde
plaatsen van een houten voetgangersbrug.
stoepranden die haaks op de weg komen te liggen
Milieu (melding)
als een wegversmalling. Daarnaast komt er een
• Norlingerweg 9 te Peize, het aanleggen van een
soort raster langs de gehele lengte van de weg te
gesloten bodemenergiesysteem.
liggen, als verbreding, zoals de grasklinkers naast
het stuk Koelenweg, vanaf Assen.
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Graag ontvangt belangenvereniging Huis ter
Heide uw mening over de Koelenweg, vóór,
Omgevingsvergunning
tijdens en na deze aanpassing. Dan kunnen ze uw
Burgemeester en wethouders van de gemeente
mening meenemen in de pilot om te kijken of het
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
plan geslaagd is.
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De enquête gaat over situatie van de afgelopen
vergunning hebben verleend/besluit hebben
2 jaar en aan het eind over de huidige situatie,
genomen voor:
waarbij de bermgaten grotendeels gevuld zijn en
Bouwen/Uitrit
de berm(reflector)paaltjes zijn geplaatst.
• Assumburg 24 te Roden, het plaatsen van een
De
enquête
is
te
vinden
via:
carport en het aanleggen van een uitrit, 29
http://huisterheidedr.nl/enquete-koelenweg/
januari 2019.

Openingstijden brengstation:
Maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 15.45 uur

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

BOUW- EN SLOOPAFVAL GEDUMPT
In de berm, in de sloot en in de naastgelegen
bosjes van de Kampweg (tussen Norg en
Donderen) is een hoeveelheid bouw- en
sloopafval gedumpt. Het afval bestaat
vooral uit vloer en wanddelen. Een
deel van een typerend tegelwandje is
ook onderdeel van het illegaal gestorte
materiaal. Misschien herkent u het
tegeltje?
Uiteraard wil onze BOA van handhaving
graag weten van wie dit afval afkomstig
is.
U kunt uw tips kwijt via ons algemene
telefoonnummer 050 - 50 27 222 of
via de mail op het adres postbus@
gemeentenoordenveld.nl.

IN GESPREK MET EEN RAADSLID?
Wilt u in gesprek met een raadslid? Dat kan op woensdag 6 februari a.s. van 19.30 – 20.00 uur. Er
staan twee raadsleden voor u klaar in de oude hal van het gemeentehuis om met u in gesprek te gaan.
U bent van harte welkom!

Mededeling
Vastgesteld: Rampbestrijdingsplan Underground Gas
Storage (UGS) Norg/Langelo.
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Drenthe maakt
bekend, dat op 19 december 2018 door het algemeen
bestuur is vastgesteld: het Rampbestrijdingsplan
Underground Gas Storage Norg/Langelo.
Het rampbestrijdingsplan treedt op 1 maart 2019 in werking.
Het rampbestrijdingsplan bevat het geheel van te nemen
maatregelen door hulpdiensten tijdens de eerste uren van
een ramp bij de ondergrondse gasopslag.
Het concept rampbestrijdingsplan heeft ter inzage gelegen
in de periode van 9 oktober tot en met 20 november 2018 bij
Veiligheidsregio Drenthe en de gemeente Noordenveld.
Er zijn geen zienswijzen indiend.
Het herziene rampbestrijdingsplan is vanaf 1 maart te
raadplegen via www.vrd.nl en www.gemeentenoordenveld.nl
Tegen het besluit tot vaststelling van een rampbestrijdingsplan is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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.

