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

VERGADERINGEN
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
Raadsbesluiten
De raad heeft in zijn vergadering van woensdag 27
februari 2019 de onderstaande besluiten genomen:
-	de grondexploitatie voor Oosterveld fase 1b is
vastgesteld. De fractie van de LGN heeft tegen
het voorstel gestemd.
-	Het investeringsbudget voor landinrichtingsplan
Veenhuizen en afkoop sifon aan het waterschap
Noorderzijlvest is verhoogd met € 593.661,-.
De volledige besluiten vindt u onder het agendapunt
van deze vergadering in het raadsinformatiesysteem
(www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad).
Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij
de griffie via griffie@gemeentenoordenveld.nl of
bellen met 050-50 27 222.

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
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Kappen
-	Norgerweg 19A te Roden, het kappen van een
beuk.
Brandveilig gebruik
-	Schoolstraat 5 te Roden, het brandveilig gebruiken
van het pand.
Werken
-	Langeloerduinen 4 84 te Norg, het uitgraven van
de kavel, voor nieuwbouw woning met kelder.
Uitrit/Kappen
-	Ds. Germsweg 17 te Veenhuizen, het aanleggen
van een uitrit en het kappen van twee bomen.
Uitrit
-	Asserstraat 117-119 te Zuidvelde, het aanleggen
van een uitrit.

VERLENGING BESLISTERMIJN
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:
Afwijking
-	Hoofdstraat 13A te Peize, het realiseren van een
tapasrestaurant, verlengd tot 16 april 2019.

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:
Bouwen
-	Nieuweweg 27 te Roden, het oprichten van een

woning, 27 februari 2019;
-	Katoel 13 te Roden, het plaatsen van een
overkapping, 25 februari 2019;
-	Westerbrink 2 te Langelo, het plaatsen van 15
zonnepanelen in een veldopstelling, 22 februari
2019;
-	Hoofdweg 44 te Veenhuizen, het oprichten van
een schuur, 21 februari 2019.
Uitrit
-	Zulthereschweg 3A te Roden, het verplaatsen van
een uitrit, 20 februari 2019.
Binnen zes weken na de achter de vermelde datum
kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een
bezwaarschrift worden ingediend bij het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Noordenveld.

ONTHEFFINGEN
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij
een ontheffing hebben verleend voor het stoken van
een paasvuur op de volgende locaties:
- Poolswijk 9 te Nieuw-Roden, 20 februari 2019;
-	Perceel aan de Kruiskampen te Roderwolde, 20
februari 2019;
-	Perceel aan de Onlandsdijk/Oosterweg te Langelo,
28 februari 2019.
Binnen zes weken na de achter 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. Een
bezwaarschrift schorst niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht.

TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
Voor de hierna genoemde evenementen gelden de
volgende verkeersmaatregelen gedurende de daarbij
vermelde dagen en tijdstippen:
Nieuw-Roden
In verband met een paasvuur worden de volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld door het
plaatsen van borden van C01 bijlage 1 van het RVV
1990:
-	Poolswijk (tussen Oostindië en Eikenlaan)
De verkeersmaatregelen gelden op 22 april 2019
van 18.00 tot 24.00 uur of zoveel langer of korter als
nodig.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
tegen een verkeersbesluit binnen 6 weken na de dag
van bekendmaking bezwaar worden gemaakt.

BESTEMMINGSPLAN
HERONTWIKKELING LOCATIE
VLUCHTHEUVEL, NORG
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad
in zijn vergadering van 6 februari 2019 het
bovengenoemde bestemmingsplan gewijzigd heeft
vastgesteld.
Inzage
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
ligt samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan
en bijbehorende stukken met ingang van donderdag
28 februari 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. De publicatie is te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl en in het Roder
Journaal en de Krant. (U kunt het bestemmingsplan
vinden onder code: NL.IMRO.1699.2016BP060vg01).

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

Beroep
Tegen het besluit 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 bezwaar heeft tegen
de wijzigingen welke bij de vaststelling van het
bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp
zijn aangebracht;
b. een belanghebbende die tijdig een zienswijze
naar voren heeft gebracht over het
ontwerpbestemmingsplan;
c. 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 050 - 50 27
222.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking met ingang van de dag na afloop
van de beroepstermijn van 6 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 het verzoek is genomen. Voor het
instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn
griffierechten verschuldigd.

MEERTMAOND,
STREEKTAOLSTRIED!
In maart is het weer zover. De jaarlijkse
aandacht voor de streektaol staat centraal.
Maart is Meertmaond, de maond van de
streektaol. Een aantal enthousiaste Drenten
houden zich in de gemeente Noordenveld
bezig om inwoners op een leuke manier kennis
te laten maken met de streektaol. Wederom
organiseren zij, en dat al weer voor de zesde
keer op rij, de welbekende Streektaolstried. Dit
op vrijdag 29 maart in café Ensing te Peize.
Vragen over Drentse muziek, dichters, over
de gemeente, de streektaol en nog veel meer
komen in acht verschillende rondes aan bod.
Wilt u de Streektaolstried aangaan? Geef u
dan op voor 11 maart via cultuurcoach Kuneke
Jansma, telefoon 050 3176500 of email
kunekejansma@welzijninnoordenveld.nl. Een
team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5
personen. Deelname kost 5 euro per team,
contant betalen bij aanvang.
De Streektaolstried begint om 20.00 uur .
Vanaf 19.30 uur is de zaal open. De vrijwilligers
van Historische Vereniging Norg, Peize en
Roden, tekstschrijver Abel Darwinkel en de
cultuurcoach van WiN, staan garant voor een
leuke en boeiende avond.

BEKENDMAKING AMBTSHALVE UITSCHRIJVINGEN
BASISREGISTRATIE PERSONEN
Procedure vertrokken onbekend waarheen (Vow)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens
de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven
met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, en zijn vanaf de datum van het besluit
datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland.(Volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet
BRP)
Naam:		
M. Wieken		

Geboortedatum		
10-07-1981		

Datum besluit
23-01-2019

Uitschrijven naar
Onbekend

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@gemeentenoordenveld.
nl of telefoonnummer 050 – 50 27 222, keuze burgerzaken.
Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en
betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor
vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.
Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte binnen
gekomen. Als de bekendmaking niet kan worden gestuurd naar de belanghebbenden heeft de gemeente
de mogelijkheid om de beschikking “ambtshalve uitschrijving” te publiceren. (Artikel 3:41, lid 2 van de
Algemene wet bestuursrecht).
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar
maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan
een dag na de datum van deze publicatie. In het ondertekende bezwaarschrift moet staan: de naam en
het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift
zich richt. Ook moet de bezwaarmaker kunnen aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het
besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
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.

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.

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAPPEN DOE MEE MET DE
Op woensdag 20 maart 2019 zijn in de gemeente
Noordenveld twee verkiezingen: één voor Provinciale
Staten en één voor de waterschappen. U heeft een envelop
met daarin twee stempassen ontvangen: een blauwe voor
de Provinciale Statenverkiezingen en een groene voor de
waterschapsverkiezingen.
Met deze stempassen kunt u op één moment twee keer
stemmen. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op de
samenstelling van het parlement van uw provincie en het
bestuur van uw waterschap. Laat daarom uw stem op 20
maart gelden!
Waarom stemmen voor uw provincie?
Provinciale Staten vormen het parlement van de provincie. Zij beslissen
over belangrijke zaken voor Drenthe. Onder andere wegonderhoud,
goede bereikbaarheid per openbaar vervoer, meer banen in de regio,
natuurbescherming en ondersteuning van cultuur en sport.
Er zijn verschillende partijen waar u 20 maart op kunt stemmen.
Door te stemmen laat u zien wat u belangrijk vindt voor Drenthe.
Op www.drenthestemt.nl vindt u meer informatie over de Provinciale
Statenverkiezingen. Kieskompas.nl helpt u desgewenst bij uw
stemkeuze.

Wanneer zijn de stemlokalen geopend?
De stemlokalen zijn van 07.30 uur tot 21.00 uur geopend. Op uw
stembiljet staat het dichtstbijzijnde stemlokaal aangegeven. Wilt
u weten bij welke andere locaties u kunt stemmen? Kijk dan op de
website van gemeente Noordenveld. (www.gemeentenoordenveld.
nl/verkiezingen)
Nog geen stempassen ontvangen?
Als u begin maart nog geen stempas heeft ontvangen en u bent
wel kiesgerechtigd, kunt u een vervangende stempas aanvragen.
Dit kan tot en met dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur bij de
balie van Burgerzaken op het gemeentehuis te Roden.
Wanneer worden de kandidatenlijsten bezorgd?
De kandidatenlijsten krijgt u uiterlijk 14 maart 2019 op uw
huisadres bezorgd.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Alle (aanvullende) informatie over het
stemmen vindt u op www.gemeentenoordenveld.nl/verkiezingen

Waarom stemmen voor uw waterschap?
Als u gaat stemmen, heeft u ook bij het waterschap invloed op wie
er in het bestuur zit. Zo bepaalt u mee welke keuzes het bestuur
maakt en waaraan uw waterschapsbelasting wordt uitgegeven.
Waterschappen zorgen voor veilige kaden en dijken en doen hun best
om overstromingen te voorkomen. Daarnaast houden zij zich bezig
met de kwaliteit van water. Op de website van uw waterschap www.
noorderzijlvest.nl/verkiezingen of www.wdodelta.nl vindt u meer
informatie. Daar vindt u ook de verwijzing naar een stemwijzer die
u kan helpen bij uw stemkeuze voor een nieuw waterschapsbestuur.

IN GESPREK MET EEN RAADSLID OP 13 MAART
Aankomende woensdag 6 maart vervalt ‘In gesprek met een raadslid’,
wegens andere verplichtingen van de raadsleden. U kunt wel in gesprek
met een raadslid op woensdag 13 maart a.s. Dan staan er 2 raadsleden

RIJ2OP5 E-BIKEPROEF

klaar in de oude hal van het gemeentehuis. Zij zijn van 19.30 uur tot 20.00
uur aanwezig. U bent op de 13e van harte welkom! Op woensdag 20 maart
is in het gemeentehuis een stembureau ingericht i.v.m. de verkiezingen.
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Woon jij in de gemeente Noordenveld? Pak jij
iedere dag de auto of het OV naar het werk? Dat
kan anders! Doe mee met de rij2op5 E-bikeproef
en probeer twee weken gratis een E-bike of
speed pedelec uit!
Ervaar hoe lekker het is om met een elektrische fiets naar
het werk te fietsen. Reserveer een E-bike of speed pedelec
en haal deze op bij een van de deelnemende fietsendealers
in de kernen van de gemeente Noordenveld.
De elektrische fiets geeft je een steuntje in de rug bij
tegenwind. Je fietst met gemak lange afstanden en je
komt zonder zweten, fris en vitaal aan op je werk.
De fietscampagne rij2op5 gaat van start op
dinsdagochtend 12 maart om 08.00 uur met een
feestelijke ontbijtsessie bij Bike Life Roden, Kanaalstraat
66 in Roden. Wil jij erbij zijn en heb je interesse in het
testen van een E-bike of speed pedelec? Meld je aan via:
info@rij2op5.nl
De rij2op5 E-bikeproef wordt aangeboden aan alle
forenzen en iedereen met interesse om met de fiets naar
het werk te reizen. De rij2op5 campagne wordt mede
mogelijk gemaakt door lokale fietsendealers, Kop van
Drenthe op fietse en de gemeente Noordenveld.
Reserveer jouw E-bike of speed pedelec via:
www.rij2op5.nl/kopvandrentheopfietse

