
 10 - Dinsdag 14 februari 2023 Norger Courant
een woning aan de Hune‐
bedweg 1 (voorheen Hoofdweg 
2i) te Westervelde. 
 
Inzage 
De ontwerp‐omgevingsvergun‐
ning en bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 16 fe‐
bruari 2023 tot en met 29 maart 
2023 ter inzage in het gemeen‐
tehuis aan de Raadhuisstraat 1 
te Roden. De publicatie is te vin‐
den op www.officiëlebekend‐
makingen.nl, de Staatscourant 
en op de gemeentepagina.  
 
Zienswijze 
Tijdens de termijn van ter in‐
zage legging kan iedereen 
schriftelijk of mondeling een 
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ONTVANGEN  
AANVRAGEN 
Omgevingsvergunning  
Burgemeester en wethouders 
hebben de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
ontvangen:  
 
Bouwen 
‐ Westeind 7 in Westervelde, het 
aanbrengen van dakisolatie en 
vervangen van de dakpannen 
‐ Norg, sectie V, nummer 1392, 
het bouwen van een boshut 
‐ Hoofdstraat 82 in Een, het uit‐
breiden van de woning 
‐ Groepakker 3 in Norg, het op‐
richten van een woning 
‐ Westerstraat 7 in Langelo, het 
vervangen van de voordeuren 
door ramen 
 
Kappen 
‐ Grote Kampweg 14 in Norg, 
het kappen van 5 naaldbomen 
 
VERLENGING 
 BESLISTERMIJN 
Omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders 
maken gebruik van het verlen‐
gen van de beslistermijn voor: 
 
Bouwen 
‐ Giezenstraat 3 in Roderesch, 
het plaatsen van een berging 

voor het Rashuys, verlengd tot 
21 maart 2023 
‐ Molenveenweg 1 in Norg, het 
verbreden en verlengen van de 
garage, verlengd tot 26 maart 
2023 
 
VERLEENDE  
VERGUNNINGEN/ 
BESLUITEN  
Bouwen (buiten behan‐
deling gesteld) 
‐ Bakkeveenseweg 9 in Een‐
West, het aangepast uitvoeren 
van een reeds verleende omge‐
vingsvergunning, 6 februari 
2023 
 
Bouwen 
‐ Lieverseweg 3 in Langelo, het 
plaatsen van zonnepanelen op 
het terrein, 1 februari 2023 
 
Kappen 
‐ Zuursche Duinen 30 in Steen‐
bergen, het kappen van 3 fijn‐
sparren met herplantplicht, 2 
februari 2023 
  
Binnen zes weken na de achter het 
besluit vermelde datum kan 
hiertegen door (een) belang‐
hebbende(n) een bezwaar‐
schrift worden ingediend bij het 
college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Noordenveld.  

Verleende evenementen‐
vergunningen 
De burgemeester maakt bekend 
dat een vergunning is verleend 
voor: 
‐ Het organiseren van de Liefair 
op 27 augustus 2023 in het cen‐
trum van Lieveren en op het 
weiland aan de Zuidesch, 13 fe‐
bruari 2023; 
‐ Het organiseren van ‘rings‐
teken’ met aanspanningen op 1 
juli 2023 op een gedeelte van 
het Oosteind en de Brinkhof‐
weide te Norg, 13 februari 2023. 
Binnen zes weken na de achter 
het besluit vermelde datum kan 
hiertegen door (een) belang‐
hebbende(n) een bezwaar‐
schrift worden ingediend bij de 
burgemeester, Postbus 109, 
9300 AC  Roden.  
 
Evenementenkalender 
Voor de evenementen die in 
onze gemeente plaatsvinden 
kunt u de website 
www.Drente.nl raadplegen. 
 
ONTWERP‐OMGEVINGS‐
VERGUNNING  
voor het oprichten van een wo‐
ning aan de Hunebedweg 1 
(voorheen Hoofdweg 2i) te 
Westervelde 
 
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Noordenveld 
maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene be‐
palingen omgevingsrecht voor‐
nemens zijn een 
omgevingsvergunning te ver‐
lenen voor het oprichten van 

zienswijze over het ontwerp‐
besluit geven. Een schriftelijke 
zienswijze kan gericht worden 
aan burgemeester en wethou‐
ders, Postbus 109, 9300 AC 
Roden onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerp‐omgevings‐
vergunning Hunebedweg 1’.  
 
Voor een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met 
de heer Y. van den Berg, van het 
team Ontwikkeling en Realisatie 
via het telefoonnummer 088 – 
050 87 30.  
 
Zienswijzen zullen worden be‐
trokken bij de uiteindelijke defi‐
nitief te verlenen 
omgevingsvergunning.  

GEMEENTESECRETARIS PEGGY  
VAN VLIET LEGT TAKEN NEER 

Peggy van Vliet heeft besloten haar functie als directeur/ge‑
meentesecretaris neer te leggen. Dit heeft zij vandaag laten 
weten aan de organisatie en aan de gemeenteraad. Van Vliet 
trad aan bij gemeente Noordenveld op 15 augustus 2022. 
Met veel bevlogenheid en energie heeft ze zich ingezet voor 
zowel de ambtelijke als de politieke organisatie, maar dit 
vraagt meer van haar dan ze op dit moment kan bieden. 
Haar keuze om te stoppen is eenzijdig en een direct gevolg van 
haar privé‐situatie; ‘Er spelen op dit moment te veel zaken in 
mijn persoonlijke leven die mijn absolute aandacht vragen’, 
aldus Van Vliet. Ze verduidelijkt; ‘Ik heb alles op een rijtje gezet 
en ben tot de conclusie gekomen dat ik genoodzaakt ben om te 
kiezen voor een andere wending in mijn loopbaan, hoe spijtig 
dat ook is voor Noordenveld’. 
Burgemeester Klaas Smid toont begrip en respect voor Van 
Vliet’s keuze. ‘We hadden graag gezien dat we langer gebruik 
konden maken van haar kwaliteiten. Helaas is dat niet mogelijk. 
We zijn dankbaar voor haar inzet.’ 
Gemeente Noordenveld zal zo snel mogelijk een procedure star‐
ten voor het werven van een nieuwe directeur/gemeentesecre‐
taris. 

Toewijding is thema van  
Filmweekend Veenhuizen 2023! 

Toewijding is synoniem voor: aandacht, devotie, genegenheid, ijver, inzet, liefde, 
overgave, trouw, zorgzaamheid. Een thema dat op vele manieren verbonden is aan 
het Filmfestival Veenhuizen. Allereerst gaan we terug naar 1818, het jaar waarin 
de Maatschappij van Weldadigheid is opgericht en waarvan Veenhuizen, destijds 
als strafkolonie, onderdeel uitmaakt. Toewijding lag aan de basis hiervan. 
In 1893 is het Hospitaalcomplex gebouwd, dat bestaat uit een aantal prachtige mo‐
numentale gebouwen. Een van deze gebouwen draagt de naam Toewijding en was 
de dienstwoning van de geneesheer in die tijd. Inmiddels zijn we eeuwen verder 
en is het Filmfestival Veenhuizen ontstaan, vanuit de gedachte om binnen de histo‐
rische context van Veenhuizen hedendaagse en culturele films te vertonen. Toewij‐
ding is wat ons al 12 jaar drijft en wij voelen ons enorm gestimuleerd door de 
toewijding waarmee onze gasten de filmavonden en het jaarlijkse filmweekend be‐
zoeken! 
Tijdens het Filmweekend worden in totaal 6 films vertoond. Op vrijdag 17 maart 
worden 3 films vertoond, waarvan je er 2 bekijkt, deze zijn: Picciridda, Mal de Pier‐
res en Woman at war. Op zaterdag 18 maart worden ook 3 films vertoond, waarvan 
je er 2 bekijkt, deze zijn: Le sorelle, Le grand bain en Chiara. 
Reserveren kun je via de website www.filmfestivalveenhuizen.nl 
 


