Raadhuisstraat 1, Roden
Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon 050 50 57 222
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

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
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:
• Zuidenveld 4 te Roden, het oprichten van een
kapschuur;
• Kerkstraat 17 b te Peize, het vergroten van de
woning;

• Langeloërduinen 4 84 te Norg, het oprichten
van een recreatiewoning.
Kappen:
• J.P. Santeeweg 113 te Nietap, het kappen van
drie sparren;
• Schoolbrink te Langelo, het kappen van elf
bomen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
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/Afwijking:
• Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden, het tijdelijk
plaatsen van noodlokalen (school), 28
december 2018.
Binnen zes weken na de achter het besluit
vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden
ingediend bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Noordenveld.

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

Gooi uw kerstboom niet in de
gft-container. Kerstboom inleveren?
Ga naar mijnafvalwijzer.nl of download
de AfvalWijzer-app.
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Dementievriendelijk Noordenveld
Hoe herken je dementie? Hoe benader je mensen die signalen vertonen of
verdwaald lijken te zijn? Ervaar hoe het is om zelf dementie te hebben. Dinsdag
15 januari van 9.30-14.00 uur staat een stand op het Inwonersplein, Schoolstraat
50 in Roden. Casemanagers dementie, vrijwilligers van Alzheimer Drenthe en
Netwerk Dementie zijn aanwezig om bezoekers te vertellen over dementie.
Iedereen is van harte welkom, met vragen én ideeën!
Dementiebril
Casemanagers dementie, vrijwilligers van Alzheimer Drenthe en Netwerk Dementie zijn dinsdag
15 januari van 9.30-14.00 uur in het Inwonersplein in Roden, om bezoekers te vertellen over
dementie. Voor wie wil, is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.
Op de stand zijn ook “dementiebrillen” aanwezig, van Into D’mentia. Deze VR-bril laat je in
de huid van iemand met dementie kruipen. Zo is het mogelijk te ervaren waar mensen met
dementie dagelijkse tegenaan lopen en hoe de omgeving reageert.
Dementievriendelijk Drenthe
In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder
worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000 mensen met dementie. De verwachting is dat
het aantal mensen met dementie in Drenthe stijgt van 9.200 in 2015 naar 18.000 in 2040.
Om hen zo lang mogelijk een waardig en zelfstandig leven te kunnen bieden, gaan alle 12
Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Zilveren Kruis en Alzheimer Nederland afdeling
Drenthe, Netwerk Dementie Drenthe en Samen Dementievriendelijk zich sterk maken voor een
dementievriendelijke provincie.
Convenant
Dat maakten de partijen 27 september bekend op de werkconferentie Zorglandschap Drenthe,
waar het thema ‘Waardig ouder worden in Drenthe’ centraal stond. Deze unieke samenwerking
is vastgelegd in het convenant Dementievriendelijk Drenthe, dat tijdens de conferentie door alle
partijen is ondertekend.
Bewust maken van impact van dementie
Met dit convenant leggen alle partijen gezamenlijk een stevige basis om de leefbaarheid voor
mensen met dementie in Drenthe te versterken. Zij willen inwoners, ondernemers en hun
eigen medewerkers bewust maken van de impact van dementie voor de mens met dementie
zelf, hun directe omgeving en de samenleving. Dit doen zij onder meer door het aanbieden
van gratis trainingen, het organiseren van informatiebijeenkomsten en het ondersteunen van
publiekscampagnes.

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

Wilt u hulp bij het goed scheiden van uw afval? Kijk voor
meer informatie op www.gemeentenoordenveld.nl/afval.
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Openingstijden balie ISD:
Maandag tot en met vrijdag 9.00 – 10.30 uur

Afspraak burgemeester en wethouders:
Bel 050 50 57 222 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.

