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SMILDE, Vaartweg 86, Bouw werktuigenloods 

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende 
stukken zijn in te zien op www.middendrenthe.nl 
onder de rubriek ‘Bekendmakingen’.
U kunt de stukken, na telefonische afspraak, ook 
inzien op het gemeentehuis in Beilen. 

Met ingang van 12 januari 2017 kan, gedurende een 
periode van zes weken, door een belanghebbende, 
die tegen de ontwerpbeschikking een zienswijze 
heeft  ingediend, tegen de beschikking beroep worden 
ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland te 
Groningen. Ook kan een belanghebbende, die aan 
kan tonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest 
om een zienswijze in te dienen, beroep instellen.

Tegen eventuele wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp kunnen alle belanghebbenden beroep 
instellen. Het instellen van beroep heeft  geen 
schorsende werking. Degene die ti jdig beroep instelt, 
kan daarom tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen. 

Een beroepschrift  dient te worden gericht 
aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen; 
een verzoek om een voorlopige voorziening aan 
de voorzieningenrechter van deze rechtbank, op 
hetzelfde adres. Bij het verzoek om voorlopige 
voorziening dient een afschrift  van het beroepschrift  
te worden gevoegd.

Geaccepteerde sloopmeldingen
HOOGERSMILDE, Oranjekanaal 5,  het slopen van 
het achterhuis, (30-12-2016)
TIENDEVEEN, Kremboong 10,  het slopen en asbest 
verwijderen van twee oude schuurtjes, (03-01-2017)
WESTERBORK, Prunuslaan 1,  het verwijderen van 
diverse asbesthoudende toepassingen, (03-01-2017)

Deze publicati e betekent niet dat het inbrengen van 
bezwaren c.q. bedenkingen mogelijk is, inzage is wel 
mogelijk.

Openstelling omgevingsloket Bouwen en Wonen
Het omgevingsloket (Bouwen en Wonen) is geopend 
ti jdens de openingsti jden van de gemeentewinkel te 
Beilen. Op donderdagavond kunt u alleen op afspraak 
terecht.

Vergadering welstandscommissie 
Datum:   19 januari 2017 

(donderdagochtend)
Tijd en plaats:   9.30 - 12.00 uur gemeentehuis 

Beilen
Agenda ter inzage:  de agenda ligt de woensdag voor -

afgaande aan de vergadering ter 
inzage bij de Gemeentewinkel en 
is te zien op www.middendrenthe.nl 

Enquête Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH)

Uw mening telt! 
De gemeente ontvangt graag uw mening 
voor het maken van het nieuwe beleid voor 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
(VTH). Wat vindt u het belangrijkste? Waar moet 
de gemeente de meeste aandacht aan besteden? 
Bouwacti viteiten, het kappen van bomen of 
evenementen? Of moet de gemeente meer 
controles uitvoeren bij  bijvoorbeeld fout parkeren, 
overlast van hondenpoep, (zwerf)afval,  en 
vergunningen? Dit en meer vindt u in de enquête 
die de gemeente houdt tot en met 15 januari 2017. 

Vul de enquête in want uw mening telt!

Enquête
De enquête kunt u vinden op de homepagina van 
www.middendrenthe.nl. en u kunt de enquête ook 
ophalen bij de recepti e in het gemeentehuis.

Verkiezingen Tweede Kamer der 
Staten-Generaal 
Kandidaatstelling verkiezingen Tweede Kamer der 
Staten-Generaal 

Op maandag 30 januari a.s. vindt de kandidaatstelling 
voor de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal plaats.
De verkiezingen zijn op woensdag 15 maart a.s.

Formulieren
Op 30 januari a.s. van 9.00 tot 15.00 uur kunnen de 
lijsten van kandidaten worden ingeleverd (model H 1) 
bij het centraal bureau (de Kiesraad) in Den Haag. 

• Voor het opmaken van de kandidatenlijst en 
de bijbehorende model-formulieren is door 
de Kiesraad - www.kiesraad.nl - het OSV 
(Ondersteunende Soft ware Verkiezingen) 
beschikbaar gesteld.
Hiermee worden de politi eke groeperingen in 
staat gesteld de benodigde stukken voor de dag 
van de kandidaatstelling te produceren.

Waarborgsom
Groeperingen die nog niet zijn vertegenwoordigd 
in de Tweede Kamer moeten voor kandidaatstelling 
een waarborgsom van € 11.250,- betalen. 
De waarborgsom moet uiterlijk maandag 16 januari 
a.s. zijn ontvangen
Nadere inlichti ngen omtrent de wett elijke 
voorschrift en betreff ende de inlevering van 
kandidaatenlijsten kunnen worden verkregen bij de 
Kiesraad, telefoon 070 - 4266266. 

 Inlichti ngen betreff ende de registrati e als kiezer
Wanneer u wilt weten of en hoe u als kiezer 
geregistreerd bent, kunt u contact opnemen met de 
Gemeentewinkel, locati e te Beilen.
Bent u niet of niet behoorlijk als kiezer geregistreerd, 
dan kunt u schrift elijk om herziening van de 
registrati e verzoeken.

Stempas
Bent u verhuisd en heeft  u daarvan nog geen aangift e 
gedaan, wilt u dit dan voor 30 januari  a.s.  in orde 
maken bij de balie van de Gemeentewinkel op één 
van onze drie locati es. 
U bent er dan zeker van dat u uw stempas voor deze 
verkiezing ti jdig en op het juiste adres ontvangt.

Meer informati e
Voor meer informati e over de verkiezingen van de 
Tweede Kamer kunt u contact opnemen met de 
Gemeentewinkel, locati e Beilen, telefoonnummer: 
(0593)  53 92 39.

“Verordening tot wijziging van de 
Verordening Wmo 2015 gemeente 
Midden-Drenthe en de Verordening 
Jeugdzorg 2015 gemeente 
Midden-Drenthe”
De gemeenteraad heeft  in de vergadering van 
15 december 2016 de “Verordening tot wijziging 
van de Verordening Wmo 2015 gemeente 
Midden-Drenthe en de Verordening Jeugdzorg 2015 
gemeente Midden-Drenthe” vastgesteld. 

De bovenstaande verordening is gepubliceerd in 
het gemeenteblad van de gemeente Midden-Drenthe 
die u kunt vinden op de gemeentelijke website, 
www.middendrenthe.nl.

Verkoop bouwkavels
Bent u geïnteresseerd in een bouwkavel in Midden-
Drenthe? Kijk op www.middendrenthe.nl en vind een 
overzicht van alle bouwkavels die te koop zijn. 

Drank- en Horecawet  
Verleende vergunning
Wijster, mevrouw G.J. Bouwmeester
Het uitoefenen van het horecabedrijf op het perceel 
Meester Haddersstraat 2 in Wijster.

Bezwaren
Tegen afgift e van deze vergunning kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na de datum 
van dagtekening van verzending aan de aanvrager 
een gemoti veerd bezwaarschrift  indienen bij de 
burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, 
Postbus 24, 9410 AA Beilen. 

Uitnodiging voorlichti ngsavond 
buurtpreventi e en Whatsapp
Samen met de politi e nodigen wij u uit voor een 
voorlichti ngsavond over buurtpreventi e en Whatsapp. 
Wilt u weten hoe buurtpreventi e werkt en hoe het zit 
met Whatsapp groepen op dat gebied? Op 17 januari 
leggen we hier alles over uit. Dat doen we in:
Beilen, gemeentehuis van 21.00 - 22.00 uur

U kunt zich aanmelden via www.middendrenthe.nl

Voornemen tot uitschrijving
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistrati e 
personen (BRP) Vertrokken Onbekend Waarheen 
(VOW);

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is 
gebleken dat onderstaande perso(o)n(en) niet meer 
in onze gemeente wonen. Het adres waar zij in onze 
BRP staan ingeschreven is niet meer juist. Het college 
van burgemeester en wethouders van Midden-
Drenthe heeft  het voornemen om de perso(o)n(en) 
uit te schrijven.

Voornemen tot uitschrijving 
Wij hebben het voornemen om onderstaande 
personen uit te schrijven naar: adres Onbekend, 
land Onbekend. Betrokkenen worden uitgeschreven 
naar: Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW). 
Betrokkenen staan dan niet meer actueel op een 
adres ingeschreven. Dit heeft  vervelende gevolgen. 
Een overzicht van deze gevolgen zijn te lezen op 
www.middendrenthe.nl onder Verhuizing, Vertrokken 
Onbekend Waarheen (VOW).

Het betreft  de volgende perso(o)n(en):
Naam en geboortedatum: Datum voornemen: 
Bussmann, R.H.H., 17-10-1988 4-1-2017 
Ali Ihsan Abd Alrahman Altkreete, 
05-08-1988 4-1-2017 
Asala Thaer Fadel Al Baldawi, 07-03-1993 4-1-2017
Lwaboshi, T., 15-01-1986 4-1-2017
Mohamed Qorashi Fadlalla Ali, 04-12-1993 4-1-2017
Norris, W.M., 11-02-1969 4-1-2017
Scholten, R.G.P., 11-02-1968 4-1-2017
Strobos, X.H.J.W., 19-04-1988 4-1-2017
Qorashi Fadlalla Ali Nagashi, 07-11-1962 4-1-2017

Zienswijze
Voordat wij u ambtshalve overschrijven kunt u uw 
zienswijze mondeling of schrift elijk geven. Dit kan 
binnen vier weken na deze publicati e. 
Als u uw zienswijze mondeling wilt geven dan moet 
dit op afspraak via de afdeling Burgerzaken.

Bekendmaking
Hebben wij binnen vier weken geen reacti e 
ontvangen? Dan worden bovenstaande personen 
defi niti ef VOW uitgeschreven. Het defi niti eve besluit 
van deze uitschrijving wordt niet per post verzonden. 
Dit besluit wordt gepubliceerd op onze website: 
www.middendrenthe.nl onder Bekendmakingen. 

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een 
bezwaarschrift  indienen. U doet dit binnen zes weken 
na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift  
stuurt u naar het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 24, 9410 AA Beilen. In het 
bezwaarschrift  zet u: 

• uw naam en adres;
• de datum van uw bezwaarschrift ;
• een omschrijving van het besluit waartegen u 

bezwaar maakt; 
• waarom u het niet met het besluit eens bent;
• uw handtekening. 

Indien u beschikt over “DigiD” kunt u uw bezwaar-
schrift  ook indienen via www.middendrenthe.nl 
(zoek op: ‘indienen bezwaarschrift ’).

Weet u waar bovenstaande perso(o)n(en) 
verblijven of wordt uw naam hier genoemd? 
Neemt u dan contact op met Burgerzaken 
(0593) 53 92 22 of mailt u naar: 
Burgerzaken@middendrenthe.nl

Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe 
maken bekend dat zij in de periode van 29 december 
2016 tot en met 4 januari 2017 de volgende 
aan vragen voor een Omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing 
is, hebben ontvangen:
BEILEN, Clemati s 1, een nieuw te bouwen woning 
(29-12-2016)
BEILEN, Ericalaan 39, het kappen van 1 berkenboom 
(04-01-2017)
BEILEN, Makkum 7, legalisati e gewijzigde 
uitvoering woning en kelderruimte bijgebouw 
(28-12-2016)
BRUNTINGE, Hoogeveenseweg 15A, het bouwen 
van een sleufsilo (03-01-2017)
GARMINGE, Heirweg 3, het kappen van een 
beukenboom (28-12-2016)
TIENDEVEEN, Kanaal W.Z. 2, het kappen van drie 
bomen aan de voorzijde (02-01-2017)
WIJSTER, Ambachtsweg 7, het wijzigen van een reeds 
vergunde vergunning (02-01-2017)
ZWIGGELTE, ten Westen van Schatt enberg, het 
ti jdelijk plaatsen van een trekkershut op het terrein 
van Staatsbosbeheer (30-12-2016)

Ingediende aanvragen kunnen worden ingezien 
op: www.middendrenthe.nl onder de rubriek 
‘Bekendmakingen’.

Verleende Omgevingsvergunningen reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe 
maken bekend dat zij in de periode van 29 december 
2016 tot en met 4 januari 2017 de volgende 
Omgevingsvergunningen hebben verleend:
GARMINGE, Heirweg 3, het kappen van een 
beukenboom (04-01-2017)
HOOGHALEN, Hof van Halenweg 2 - 112, het kappen 
van een boom (03-01-2017)
TIENDEVEEN, Kanaal W.Z. 2, het kappen van drie 
bomen aan de voorzijde (03-01-2017)
WESTERBORK, De Pieterberg 39, het uitbreiden van 
een woning (03-01-2017)

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende 
stukken zijn in te zien op www.middendrenthe.nl 
onder de rubriek ‘Bekendmakingen’.
U kunt de stukken, na telefonische afspraak, ook 
inzien op het gemeentehuis in Beilen. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de datum van verzending van het besluit (datum 
tussen haakjes) tegen dit besluit bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift  moet worden ondertekend en 
bevat ten minste naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden 
van het bezwaar. Het bezwaarschrift  dient te worden 
gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders van Midden-Drenthe, Postbus 24, 
9410 AA Beilen.

Bij spoed kunt u naast het bezwaarschrift  een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 
9700 AD te Groningen.

Ontwerp beschikkingen uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens 
zijn vergunning te verlenen voor:
ORVELTE, Oranjekanaal N.Z. 50 het wijzigen van de 
stalsystemen en het uitbreiden van het aantal dieren 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en 
de bijbehorende stukken zijn in te zien op 
www.middendrenthe.nl onder de rubriek 
‘Bekendmakingen’.
U kunt de stukken, na telefonische afspraak, 
ook inzien op het gemeentehuis in Beilen. 

Met ingang van 12 januari 2017 gedurende een 
periode van zes weken, kunnen schrift elijk zienswijzen 
worden ingebracht. Mondelinge zienswijzen kunnen 
naar voren gebracht bij de afdeling Bouwen en 
Wonen. U kunt hiervoor een afspraak maken via 
tel. (0593) 53 92 22. Van de mondelinge zienswijzen 
wordt een verslag gemaakt. 

Verleende Omgevingsvergunning(en) uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning 
hebben verleend voor:

 Adres
Bezoekadres Raadhuisplein 1
Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22 (8.30-16.30 uur)
E-mail gemeente@middendrenthe.nl
Internet www.middendrenthe.nl
Twitt er @Midden_Drenthe
Whatsapp (06) 52 56 75 73

Spoedeisende storingen buiten kantooruren 
(06) 55 87 39 09

Gemeentewinkel
Beilen Raadhuisplein 1
Ma, di, vr 8.30 - 12.00 uur
Wo 8.30 - 16.00 uur
Do 8.30 - 20.00 uur
Smilde Hoofdweg 24 
Ma, do 8.30 - 12.00 uur
Westerbork B.G. van Weezelplein 10
Di 8.30 - 12.00 uur

Milieustraat Eursing 2A
Ma gesloten 
Di, vr 8.00 - 12.00 uur
 13.00 - 15.30 uur
Wo, do 13.00 - 15.30 uur
Za 8.00 - 12.00 uur

Enquête Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH)

Uw mening telt! 
De gemeente ontvangt graag uw mening 
voor het maken van het nieuwe beleid voor 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
(VTH). Wat vindt u het belangrijkste? Waar moet 
de gemeente de meeste aandacht aan besteden? 
Bouwacti viteiten, het kappen van bomen of 
evenementen? Of moet de gemeente meer 
controles uitvoeren bij  bijvoorbeeld fout parkeren, 
overlast van hondenpoep, (zwerf)afval,  en 
vergunningen? Dit en meer vindt u in de enquête 
die de gemeente houdt tot en met 15 januari 2017. 

Vul de enquête in want uw mening telt!

Enquête
De enquête kunt u vinden op de homepagina van 
www.middendrenthe.nl. en u kunt de enquête ook 
ophalen bij de recepti e in het gemeentehuis.


