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

VERGADERING
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 te 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.

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/
meervoudige omgevingsvergunningen voor de
activiteit:
Bouwen/uitrit:
• Kerkstraat 7d te Peize, het vergroten/veranderen
van de woning en het verplaatsen van de uitrit.
Bouwen:
• H. Scheepstrastraat 9 te Roden, het oprichten
van een carport;
• Pompstraat 12 te Norg, het vervangen van de
dakbedekking, riet met pannen, naar geheel
riet.
Bouwen/afwijking:
• Achtersteweg 2 te Roderwolde, het plaatsen
van 60 zonnepanelen in het veld.
Milieu:
• Oosteinde 16 te Roden, het buiten opslaan van
gasflessen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

te coördineren met het uitwerkingsplan.
Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 70
woningen mogelijk in de toekomstige woonwijk
Oosterveld in Norg. Het uitwerkingsplan heeft
betrekking op de fase Buiten Zuid (het deel ten
oosten van de Oosterveldweg en ten zuiden
van de Tweede Laan). Het betreft een globaal
uitwerkingsplan. In het uitwerkingsplan zijn
zowel vrijstaande, half vrijstaande als aaneen
gebouwde woningen mogelijk. Daarnaast is
de ontsluiting, groen en dergelijke binnen de
bestemming "Woongebied" toegestaan. In
dit geval is een omgevingsvergunning voor de
bouw van zes woningen gecoördineerd met het
uitwerkingsplan.
Het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning
hebben gelijktijdig als ontwerp ter inzage
gelegen. Vervolgens zijn beide besluiten
gelijktijdig vastgesteld. Na de vaststelling van
de besluiten is beroep mogelijk bij de Raad
van State. De Raad van State behandelt de
besluiten als één besluit. De imrocode voor het
uitwerkingsplan is: NL.IMRO.1699.2017BPU003vg01. De imrocode voor de omgevingsvergunning
is: NL.IMRO.1699.2018PB033-vg01.
Inzage
Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan
ligt
samen
met
het
eerdergenoemde
uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning en
bijbehorende stukken met ingang van 8 oktober
2018 gedurende zes 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.
Beroep
Tegen de 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
uitwerkingsplan of de omgevingsvergunning;
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.

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:
• Steeg 3 te Norg, het oprichten van een woning,
26 oktober 2018;
• Asserstraat 45 te Norg, het oprichten van een
carport, 26 oktober 2018;
Opgemerkt wordt dat projecten die de bouw
• Roderwolderweg 36 te Foxwolde, het oprichten van meer dan elf woningen mogelijk maken
van een kapschuur, 29 oktober 2018.
rechtstreeks onder de Crisis- en herstelwet vallen.
Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 70
Binnen zes weken na de achter het besluit woningen mogelijk en valt daarmee rechtstreeks
vermelde datum kan hiertegen door (een) onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat de
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden Raad van State bij een eventueel beroep binnen
ingediend bij het college van burgemeester en een half jaar uitspraak doet in de zaak. Om dit
wethouders van de gemeente Noordenveld.
mogelijk te maken is het niet mogelijk om na
de beroepstermijn van zes weken nog nieuwe
UITWERKINGSPLAN EN
beroepsgronden aan te voeren. Het instellen van
OMGEVINGSVERGUNNING
pro forma beroep is daarom niet mogelijk. Voor
OOSTERVELD NORG
vragen kunt u zich wenden tot het team Realisatie
via het telefoonnummer 14 050.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordenveld maken bekend dat zij Inwerkingtreding
in hun vergadering van 30 oktober 2018 het De besluiten treden in werking met ingang van
bovengenoemde uitwerkingsplan ongewijzigd de dag na afloop van de beroepstermijn van
hebben vastgesteld en de omgevingsvergunning zes weken. Het instellen van beroep schorst de
hebben verleend.
werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens
de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen
Op 8 november 2017 heeft de gemeenteraad van beroep, een verzoek om een voorlopige
besloten dat de coördinatieregeling van toepassing voorziening bij de voorzitter van de Afdeling
is op het uitwerkingsplan Oosterveld Norg. Met bestuursrechtspraak van de Raad van State
dit besluit wordt het mogelijk om andere besluiten worden ingediend. De inwerkingtreding wordt
die nodig zijn voor de realisatie van het Oosterveld dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing

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

op het verzoek is genomen. Voor het instellen maatwerkvoorschrift ingevolge artikel 8.42 van
van beroep en voorlopige voorziening zijn de Wet milieubeheer en artikel 3.131, lid 5 van
het Activiteitenbesluit op te leggen aan:
griffierechten verschuldigd.
•D
 omino’s
Pizza
International
B.V.,
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Raadhuisstraat 22 te Roden.
AANPASSEN BOUWVLAKKEN
Het maatwerkvoorschrift geeft een nadere
OOSTERVELD NORG
invulling van- ofwel aanvulling op de voorschriften
uit het Activiteitenbesluit.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordenveld maken bekend dat Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
het
ontwerpbestemmingsplan
aanpassen van zes weken een schriftelijk en gemotiveerd
bouwvlakken Oosterveld Norg ter inzage wordt bezwaarschrift indienen bij het college van
gelegd.
burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld. De bezwaartermijn begint op de
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de dag na de datum van bekendmaking van het
bouw van woningen in de 2 noordelijkste fases desbetreffende besluit. Een bezwaarschrift moet
binnen de Oosterveldweg, de fasen Binnen in elk geval bevatten:
Midden en Binnen Noord. Bij het maken van • de naam en het adres van de indiener;
proefverkavelingen voor deze fases is gebleken dat • de dagtekening;
de bouwvlakken, die in 2005 zijn ontworpen op •	een omschrijving van het besluit waartegen het
het toen voorliggende plan, op enkele onderdelen
bezwaar is gericht;
beperkend werken. Daarom is ervoor gekozen om •	inclusief datum en nummer van het genomen
met het bestemmingsplan de bouwvlakken op
besluit en de gronden (redenen) van het
deze onderdelen aan te passen.
bezwaar.
Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze
Inzage
eisen, of als het bezwaarschrift niet binnen de
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende gestelde termijn is ingediend, kan het bezwaar
stukken liggen met ingang van 8 november niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekend
2018 gedurende zes weken ter inzage in het dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw
gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. argumenten in hoeft te gaan. Een onafhankelijke
Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www. commissie zal uw bezwaarschrift behandelen en
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2018BP075- u horen. Deze commissie brengt na het horen
ow01) en de gemeentelijke website www. een advies uit aan het college van burgemeester
gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te en wethouders. Het college beslist op uw
vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, het bezwaarschrift. Als onverwijlde spoed dit vereist,
Roder Journaal en de Krant.
kan ook een verzoek om voorlopige voorziening
worden gedaan bij de voorzieningenrechter van
Zienswijze
de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150,
Tijdens de termijn van ter inzage legging kan 9700AD Groningen).
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan geven. Een WET NATUURBESCHERMING
schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan VOOR HET ONDERDEEL
burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 GEBIEDSBESCHERMING;
AC Roden. Voor een mondelinge zienswijze kunt ONTWERPBESCHIKKING
u een afspraak maken met Erik Mosterman, van
het team Realisatie via het telefoonnummer Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij
14 050. Zienswijzen zullen worden betrokken volgens artikel 2.7, van de Wet natuurbescherming
bij de uiteindelijke vaststelling van het hebben besloten een ontwerpbeschikking ter
inzage te leggen voor: het in werking hebben
bestemmingsplan.
en wijzigen van een melkrundveehouderij, Ds.
Indien u in een later stadium beroep wenst aan te Germsweg 17 te Veenhuizen. U kunt de beschikking
tekenen tegen de uiteindelijke vaststelling van het en de bijbehorende stukken vanaf 1 november
bestemmingsplan, dan dient u belanghebbende te 2018 tot en met 12 december 2018 digitaal inzien
zijn en u moet in de huidige fase een zienswijze op de website http://www.provincie.drenthe.nl/
actueel/bekendmakingen. Tot en met 12 december
hebben ingediend.
2018 kunnen belanghebbenden schriftelijk of
MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk
MILIEUBEHEER
kunt u uw zienswijze indienen bij het college van
Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122,
Het college van burgemeester en wethouders 9400 AC Assen. Als u mondeling een zienswijze
maakt bekend de volgende meldingen op grond wilt indienen, kunt u een verzoek indienen bij
van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben post@drenthe.nl of telefonisch contact opnemen
ontvangen van:
met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer
•D
 omino’s
Pizza
Internationaal
B.V., (0592) 36 55 55.
Raadhuisstraat 22 te Roden. De melding heeft
betrekking op het oprichten van een inrichting.
• L iriodendron bv. Dwazziewegen 1b te Roden. De
DE BLADBLAZERS KOMEN ERAAN!
De één geniet van de mooie herfstkleuren,
melding heeft betrekking op het veranderen van
de ander wordt er droevig van. Hoe je er ook
een inrichting.
over denkt, al die gevallen herfstbladeren
Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden
maken behoorlijk wat rommel. Daarom
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een
gaan medewerkers van de gemeente met
wettelijk verplichte bekendmaking.
bladblazers de wijken door. We vragen
BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFT
daarbij uw hulp. Wilt u uw auto aan de kant
ACTIVITEITENBESLUIT:
zetten als de medewerkers met bladblazers
eraan komen? Zo zijn de wegen vrij en is
Burgemeester en wethouders van de gemeente
de klus snel geklaard.
Noordenveld maken bekend dat zij besluiten een

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.

COMPOSTEERCURSUS
OP WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018
In samenwerking met de gemeente Noordenveld en het IVN Roden organiseert de werkgroep Milieu
van het IVN Roden een composteercursus voor de inwoners van Noordenveld. Composteren is een
proces, waarbij allerlei organisch afval door bacteriën, schimmels en andere bodemorganismen
wordt omgezet in een humusrijk, aardachtig product: compost.
Wat mag er allemaal op de composthoop en wat niet? Hoe gaat u om
met het compostvat? Hoe zet u zelf een composthoop of –bak op? Al
het organisch afval dat biologisch afbreekbaar is, kan worden gebruikt
voor het zelf compost maken zoals afval uit het huishouden, de siertuin
en de moestuin. Wilt u meer weten over zelf composteren, geef u dan
op voor de composteercursus.
Op woensdagavond 14 november 2018 van 19.30 uur tot 21.30 uur
in het Clubgebouw van de Vrije Tijd Tuinders aan de Westeresch 18 te
Roden (tegenover de Gamma) wordt de cursus gegeven. De gemeente
verstrekt subsidie op de aanschaf van compostvaten. Degene, die deze cursus volgt, komt in aanmerking voor een
verhoogde subsidie op de aanschaf van een compostvat. Aan deze cursus zijn voor u geen kosten verbonden. Opgave
bij Margriet van der Pol, bereikbaar per e-mail: ivn.roden.secretaris@gmail.com of per telefoon op (050) 503 45 74.
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Gratis entree
Locatie: Expo Assen
Tijd: 14.00 uur - 18.00 uur

Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe
het grootste gratis indoor sport en bewegen festival
van Nederland. En iedereen is uitgenodigd!

Kom ook en test je lenigheid, coördinatie, snelheid, uithoudingsvermogen en kracht in
een jungle van spelletjes, sporten, videogames, springkussens en verrassende challenges. Probeer alles uit, verleg je grenzen en ontdek nieuwe sporten en spellen.
Ren je rot en beweeg je suf!

MELDING STORING OPENBARE VERLICHTING
De dagen worden weer korter en het is weer eerder donker. Is er bij u in de buurt een storing of
probleem met de openbare verlichting, meld dit dan aan ons! Via Melding Openbare verlichting
Noordenveld (https://storing.moononline.nl/gemeentenoordenveld) kunt u de locatie en het type
storing aan ons doorgeven. Wij zorgen dan voor een spoedige afhandeling.

STAAT UW FIETS VEILIG GEPARKEERD?
In de afgelopen periode zijn er fietsen op openbare parkeerplekken zoals bij
bushaltes en winkels in toenemende mate beschadigd of gestolen. Dit is aanleiding
geweest om te onderzoeken hoe dit is te voorkomen en om het aantrekkelijker te
maken om op de fiets naar de winkel, sportschool of bushalte te gaan. Wethouder
Alex Wekema: “Wij, het college van burgemeester en wethouders, hechten grote
waarde aan de fiets en het stimuleren van het gebruik. Daar hoort ook het veilig
stallen van de fiets bij. Door de korte enquête van twee minuten in te vullen via
www.gemeentenoordenveld.nl/fietsparkeren, komen wij er achter wat de mensen
graag willen.
Fietskluizen bij de hub in Peize
In Peize kunnen mensen al hun fiets veilig stallen in fietskluizen. Op de hub zijn vier kluizen
geplaatst door de Provincie Drenthe. Reizigers kunnen de kluizen reserveren en bedienen met
een app. In de fietskluis staat de fiets droog en elektrische fietsen kunnen worden opgeladen
worden. De kluizen zijn geplaats als proef, wanneer deze pilot een succes is, komen er op meer
plaatsen in Drenthe fietskluizen.
Bij de verdere ontwikkeling van de hubs werken provincies, gemeenten, waterbedrijven en
ondernemers met elkaar samen om reizigers goed te bedienen. Meer informatie over het gebruik
van de fietskluizen en hubs is te vinden op reisviahub.nl.
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Neem je ouders, broertjes en zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, buren en al je klasgenootjes mee. Zelfs voor opa en oma is er van alles te doen. Iedereen kan mee doen!

APENKOOIXXL.NL

SPORTCENTRUM DE HULLEN
Discozwemmen
Op zaterdag 10 november zijn we open van 19.00 uur tot 21.00 uur in verband met Disco zwemmen. Alle
basisschoolleerlinge met een A diploma zijn welkom. Voor meer informatie (050) 501 92 68.
Zwemcursus zelfredzaamheid in het water
Vanaf november start zwembad de Hullen met het geven van een zwemcursus van zeven lessen, voor het onderhouden
van het zwemmen, waarbij zelfredzaamheid in het water en plezier voorop staat. Kinderen zwemmen tegenwoordig veel
minder dan een aantal jaren geleden. Om de kinderen na het behalen van hun diploma’s nog wat extra zwemervaring op
te laten doen, wordt dit georganiseerd. De lessen worden gegeven op de dinsdag van 17.00 tot 17.45 uur. Als je mee wilt
doen moet je wel minimaal je A diploma hebben. Opgave kan aan de balie van het zwembad de Hullen.
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