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

VERGADERINGEN
Gemeenteraad en raadscommissie
De raad en de raadscommissie van de gemeente
Noordenveld vergaderen op woensdag 8 mei 2019
in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden.
De raadsvergadering begint om 20:00 uur en na
deze vergadering en een korte pauze begint de
raadscommissie.
Oordeelsvormende vergadering 8 mei:
agendapunt Brengstation/Gemeentewerf
vervalt
Voor
de
Oordeelsvormende
vergadering
(=raadscommissie) van woensdag 8 mei 2019
stond het onderwerp Uitkomsten onderzoek naar
de mogelijkheden voor een nieuw brengstation
en een moderne gemeentewerf geagendeerd. De
Agendacommissie van de raad heeft besloten dat
dit punt van de agenda wordt afgevoerd.
Voor de agenda van de raadscommissie resteren de
volgende punten:
-	Verordening
rechtspositie
raadsen
commissieleden gemeente Noordenveld
-	Wijziging
gemeenschappelijke
regeling
bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
Groningen Drenthe
De definitieve agenda treft u aan in het
raadsinformatiesysteem via
(www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad)
Spreekrecht vanaf 8 mei: deelnemen aan
de discussie
Voor de punten op de agenda van de
raadscommissie kunt u gebruikmaken van het
spreekrecht. U kunt dan deelnemen aan de
discussie. In het raadsinformatiesysteem treft u
het aanmeldformulier aan. Dit formulier dient
u uiterlijk woensdag 8 mei voor 12.00 uur in
te dienen. Aanmelden via de mail (griffie@
gemeentenoordenveld.nl) of bellen met de griffie
kan ook. U dient uw aanvraag uiterlijk 8 mei voor
12.00 uur in te dienen.
Stukken van deze vergaderingen liggen in de
bibliotheek van Peize, Norg en Roden en op de
griffie.
Via het raadsinformatiesysteem kunt u de
vergadering live volgen.
In gesprek met raadslid
Wilt u in gesprek met een raadslid? Dat kan op
woensdag 8 mei 2019 tussen 19:30 – 20:00
uur zijn twee raadsleden in de oude hal van het
gemeentehuis aanwezig om met u te praten.
U bent van harte welkom!

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 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
Omgevingsvergunnig
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:

Bouwen:
-	Stelmaker 10 te Peize, het oprichten van een
bijgebouw;
-	Hoofdstraat 9 b te Een, het oprichten van een
veranda;
-	Olde Hofweg 7 te Westervelde, het oprichten van
een boerderij (herbouw).
Brandveilig gebruik:
-	Mensingheweg 1 te Roden, het brandveilig
gebruiken van een feesttent.
Kappen:
-	Oosterduinen A 55 te Norg, het kappen van vier
grove dennen;
-	Stuwweg 10 te Alteveer, het kappen van een
eik;
-	Oosterduinen E 3 te Norg, het kappen van een
grove den en een larix.
Uitrit:
-	Oosteind 29 te Norg, het verplaatsen van een
uitrit;
-	Noordenveld 9 te Roden, het aanleggen van een
uitrit.

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

-	Eekschillerspad 4 te Nieuw-Roden, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de
woning, 26 april 2019;
-	Oosterduinen D 135 te Norg, het oprichten van
een recreatiewoning (vervangende nieuwbouw),
15 april 2019;
-	Scharenhulsedijk 11 te Peize, het oprichten van
een kapschuur, 30 april 2019;
-	Lindelaan 59 te Roden, het vergroten van de
woning, 30 april 2019.

OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/
ontheffing** heeft verleend voor:
-	Het organiseren van een zomerfeest van 7 tot
en met 9 juni 2019 in Café Langelo en op het
grasland, hoek Westerstraat/Hoofdweg te
Langelo, 30 april 2019**;
-	Het organiseren van een buurtcamping en diverse
activiteiten van 5 tot en met 7 juli 2019 op het
Kunsterf, Brinkstraat 1 te Norg, 30 april 2019**;
-	Het organiseren van een schaapscheerfeest op 8
juni 2019 op het evenemententerrein Mensinghe
te Roden, 2 mei 2019**;
-	Het organiseren van ‘Veenhuizen komt Thuis – De
Nazit’ op het achterterras van brouwerij Maallust
te Veenhuizen, 2 mei 2019**;
-	Het organiseren van een paardenshow op 16
juni 2019 op het evenemententerrein aan de
Brinkweg te Peize, 2 mei 2019**;
-	Het organiseren van ‘Live muziek’ op 31 mei
2019 gedurende ‘Kleintje Rodermarkt’ op het
terras van Mo’s Café, 1 mei 2019**;
-	Het innemen van een standplaats van 29 mei
tot en met 2 juni 2019 gedurende Kleintje
Rodermarkt voor de verkoop van zwakalcoholhoudende dranken en burgers voor het
pand van Burgers & Zo aan Heerestraat 8 te
Roden, 1 mei 2019**.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij vergunning/ontheffing hebben verleend voor:
-	het geluid dat geproduceerd wordt bij de
werkzaamheden die plaatsvinden, vanaf 24
mei 12.00 uur tot en met 27 mei 2019 06.00
uur, voor de aanleg van de fietstunnel in Peize
bij de kruising Brunlaan-N732, 26 april 2019;
-	het schenken van zwak-alcoholhoudende
dranken van 29 mei tot en met 2 juni 2019
gedurende Kleintje Rodermarkt voor het pand
van Burgers & Zo aan Heerestraat 8 te Roden,
9 april 2019;
-	het schenken van zwak-alcoholhoudende
dranken tijdens het zomerfeest Langelo op
9 juni 2019 op het grasveld tegenover Café
Langelo, 1 mei 2019;
-	het schenken van zwak-alcoholhoudende
dranken van 29 mei tot en met 2 juni 2019
gedurende Kleintje Rodermarkt op het terras
van La Comida aan Brink 10, 1 mei 2019

Ontwerp-omgevingsvergunning
Zonnepark Zomerbad Peize
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 zonnepark bij
het Zomerbad Peize.
Op het voorterrein van het zomerbad,
Smeerveensedijk 2 in Peize, zal een kleinschalig
zonnepark worden aangelegd van circa 400
zonnepanelen. Vanwege de ingreep zal het terrein
worden heringericht. Ook zullen bomen en struiken
worden verwijderd. Op andere plekken op het
terrein wordt dit weer gecompenseerd.
Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van
9 mei tot en met 19 juni 2019 ter inzage in
het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te
Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1699.2019PB035-ow01).
De publicatie is te vinden op www.
officiëlebekendmakingen.nl, in de Staatscourant,
het Roder Journaal en De Krant.
Zienswijze
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbesluit geven. Een schriftelijke
zienswijze kan gericht worden aan burgemeester
en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden. Voor
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak
maken met Maarten Breukers van het team
Realisatie via het telefoonnummer 050-50 27 222.
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 Binnen zes weken na de achter het besluit
vermelde datum kan hiertegen door (een)
genoemde ontwerpbesluit.
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden
ingediend bij het College van Burgemeester en
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Wethouders van de gemeente Noordenveld,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Postbus 109, 9300 AC Roden. Ten aanzien van de
Noordenveld maken bekend dat zij in het kader overige vergunningen** kan een bezwaarschrift
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden ingediend bij de Burgemeester.
vergunning hebben verleend/besluit hebben
Evenementenkalender
genomen voor:
Voor de evenementen die in onze gemeente
Uitrit:
-	Elswout 7 te Roden, het verbreden van een uitrit, plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender
van de Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via
25 april 2019.
een link op de gemeentelijke website of via de
Bouwen:
-	Schoolbrink 9 te Langelo, het oprichten van een agenda van Kop van Drenthe.nl.
mantelzorgwoning, 25 april 2019;

KAPMELDINGEN
GEMEENTELIJKE BOMEN
Te kappen aantallen en soorten:
- een eik aan het Moleneind Foxwolde;
-	een eik aan Westhove Roden ter hoogte van
nummer 1;
-	een berk aan de Zulthereschweg Roden ter
hoogte van nummer 69;
-	een beuk aan de Zuurseweg ter hoogte van
nummer 2.
Reden:
Verhoogde gevaarzetting.
Voor inzage/toelichting kunt u terecht bij de balie
van het gemeentehuis.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Voor het hierna genoemde evenement geldt de
volgende verkeersmaatregel:
Peize
In verband met een paardenshow hebben
burgemeester en wethouders besloten de
volgende weg af te sluiten door het plaatsen van
borden C01 van bijlage 1 van het RVV 1990:
-	Brinkweg te Peize
De verkeersmaatregel geldt op zondag 16 juni
2019 van 12.00 uur tot 18.00 uur of zoveel
langer of korter als nodig.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kan tegen een verkeersbesluit binnen zes weken
na de dag van bekendmaking bezwaar worden
gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht
worden aan: Burgemeester en wethouders
van Noordenveld. Daarnaast kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling
Bestuursrecht, Postbus150, 9700 DA Groningen.
Voor het verzoek zal griffierecht worden
geheven.

EVENEMENTENBELEID
NOORDENVELD
De burgemeester heeft op 23 april 2019 het
nieuwe
Evenementenbeleid
Noordenveld
vastgesteld. Naar aanleiding van de reacties op
het ontwerp evenementenbeleid is het beleid
nog op kleine onderdelen aangepast. De regels
die gelden voor kleine evenementen, waarvoor
geen vergunning nodig is, zijn aangepast. Dit
geldt ook voor de regels die betrekking hebben
op de meerjarige evenementenvergunning.
De nota Evenementenbeleid Noordenveld
wordt
gepubliceerd
op
de
website
www.officielebekendmakingen.nl
en
op de gemeentelijke website: www.
gemeentenoordenveld.nl. Het beleid treedt in
werking op de dag na publicatie.
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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.

INFORMATIE OVER VERKIEZING VOOR DE NEDERLANDSE
LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT
Op 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
Wie mogen stemmen?
Voor het Europees Parlement mogen in principe alle inwoners van de Europese Unie van achttien jaar en ouder en
niet uitgesloten van kiesrecht stemmen. Onderdanen van andere lidstaten moeten zich, om in Nederland te stemmen,
registreren bij de gemeente waar ze woonachtig zijn. Dit kon tot 9 april 2019.
Stempas
U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. De stempas is op 30
april 2019 bij u bezorgd.
Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, dan kunt u tot en met woensdag 22 mei 2019 12.00 uur
persoonlijk bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat
geval een geldig identiteitsdocument tonen: deze mag dus niet zijn verlopen!
Stemmen in een willekeurig stemlokaal
Om het u als kiezer gemakkelijker te maken, kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Om
te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen.

OP FIETSE NAAR HET WERK?!

Woon of werk jij in de gemeente Noordenveld? Pak jij iedere dag
de auto of het OV naar het werk? Dat kan anders! Doe ook 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 één van de twee
deelnemende fietsenzaken.
Voor de zomerperiode zijn er nog volop fietsen beschikbaar.
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 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 Bike Life Roden en Stuurwold Fietsspecialisten in
Roden, Kop van Drenthe op fietse en de gemeente Noordenveld.
Reserveer jouw E-bike of speed pedelec via:
www.rij2op5.nl/kopvandrentheopfietse

Machtigen
Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan
namens u stemmen. Op de achterkant van uw stempas kunt u een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente
machtigen om voor u te stemmen. Vul de volmacht volledig in!
LET OP: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u uw stempas geeft ook (een kopie van) uw
geldige identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus ook een maximaal vijf jaar verlopen document
zijn.
Ook kunt u gebruik maken van een schriftelijke volmacht, hiervoor moet u uiterlijk 20 mei 2019 een aanvraag indienen
bij de gemeente. Formulieren voor een schriftelijke volmacht zijn bij de gemeente verkrijgbaar of te downloaden via
de site, www.gemeentenoordenveld.nl. Indien u een schriftelijke volmacht verleent, hoeft u geen identiteitsdocument
te overleggen: de gemeente kan uw gegevens dan in de basisregistratie personen verifiëren.
Kiezerspas
Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan kunt u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. De kiezerspas
geeft u de mogelijkheid om bij deze verkiezing uw stem uit te brengen in elk stemlokaal in Nederland. De kiezerspas
kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangevraagd. Een schriftelijk verzoek moet u uiterlijk op maandag 20
mei 2019 bij uw gemeente indienen. Een mondeling verzoek om een kiezerspas aan te vragen (in persoon bij uw
gemeente) kunt u uiterlijk doen tot en met woensdag 22 mei 2019 12.00 uur.
Identificatieplicht
U moet zich bij het uitbrengen van uw stem bij het stembureau identificeren met een geldig identiteitsdocument.
Geldige identiteitsdocumenten zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij deze verkiezing mag u een paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 23 mei 2019 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U
mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat ‘geldig tot 24 mei 2014’ of elke latere
datum.
Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich bij het stembureau melden met het door de
gemeente opgestelde verklaring van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en
waarop een foto van u is afgebeeld.
Meer informatie
Op de kandidatenlijst die uiterlijk 20 mei 2019 huis-aan-huis wordt bezorgd kunt u zien op wie u kunt stemmen.
Informatie over de verkiezing is ook te vinden op de website www.europese-verkiezingen.eu. Heeft u na het
raadplegen van die site nog vragen, dan kunt u zich wenden tot het Informatiepunt Verkiezingen.
Het Informatiepunt Verkiezingen is op werkdagen telefonisch te bereiken van 09.00 tot 17.30 uur op het
telefoonnummer 070 426 7329. Mailen kan ook, naar informatiepunt@kiesraad.nl.

Sportcentrum de Hullen
Moederdagactie
Zondag 12 Mei is het Moederdag. Op deze dag worden de moeders in het zonnetje gezet.
Als moeders met hun gezin of kinderen op deze dag komen zwemmen, dan zwemt mama
gratis, de kinderen en overige zwemmers betalen het standaard tarief. De moeders krijgen
tevens een gratis kopje koffie of thee aangeboden. Dus kom langs en maak er een leuke
Moederdag van!
www.sportcentrumdehullen.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient?
In onze gemeente zijn dagelijks veel vrijwilligers actief die in aanmerking kunnen
komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Om daadwerkelijk in aanmerking te
komen voor een onderscheiding, is het nodig dat iemand een aanvraag doet.
Misschien kunt u er voor zorgen dat iemand die u kent ook werkelijk een lintje krijgt!
U kunt een inwoner van de gemeente Noordenveld voordragen voor een
Koninklijke Onderscheiding door het indienen van een voordrachtformulier
bij de burgemeester. Het formulier is te vinden op www.lintjes.nl onder
‘downloads’. U kunt het downloaden in Word-formaat. Na het invullen kunt
u het formulier mailen naar: postbus@gemeentenoordenveld.nl. Op de site
www.lintjes.nl vindt u meer informatie over onderscheidingen.
Bij vrijwilligerswerk geldt als uitgangspunt om in aanmerking te kunnen komen
voor een onderscheiding dat gedurende aan groot aantal jaren (te denken valt
aan vijftien jaar) voor een aantal uren per week (te denken valt aan zes uren
per week) vrijwilligerswerk is gedaan, voor een of meerdere verenigingen/
stichtingen etc.
Als u een voordracht wilt doen voor de Algemene Gelegenheid, de lintjesregen,
van 2020 moet de volledige aanvraag door de gemeente zijn ontvangen voor
1 juli 2019.
Soms kan een onderscheiding ook bij een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een
afscheid of een jubileum, worden uitgereikt. De volledige aanvraag in dat geval
minimaal vijf maanden voor de gewenste datum van uitreiking bij de gemeente
binnen zijn.

