HOOGEVEENSCHE COURANT

WOENSDAG 20 FEBRUARI 2008 - PAGINA 5

Een wekelijkse publicatie van de gemeente Hoogeveen, redactie: team communicatie
Oud papier

Aanslagen gemeentelijke
belastingen deze week verzonden

Woensdag 20 februari
Inzameling door 't Kofschip en de Schuthoek
in de wijken Schutlanden, Kattouw en
Erflanden vanaf 18.00 uur.

Deze week verzendt de gemeente Hoogeveen de jaarlijkse aanslagen voor de
gemeentelijke heffingen. Deze aanslagen bevatten ook de WOZ-beschikkingen.
Tegelijkertijd ontvangt iedereen bij die aanslag ook de bijsluiter. Daarin kunt u
lezen wanneer een WOZ-beschikking wordt afgegeven, om welke soorten heffingen het gaat en hoe u voor kwijtschelding in aanmerking kunt komen.
Op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen kunt
u verschillende belastingsoorten aantreffen: de
onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolrechten
en afvalstoffenheffing. Niet iedereen betaalt alle
belastingen die hierboven worden genoemd. Het
maakt verschil of u wel of geen eigenaar van een
object bent, maar ook of het object een woning of
een bedrijf is. De meeste mensen komen op hun
aanslag in ieder geval de onroerende-zaakbelastingen, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing
tegen. De gemeentelijke heffingen zijn een inkomstenbron voor de gemeente om allerlei voorzieningen waar u als inwoner van de gemeente (dagelijks) mee te maken krijgt te financieren.
Bijvoorbeeld sportaccommodaties, het zorgen
voor onderwijshuisvesting, en de aanleg van straten, wegen en speelplekken. Op het aanslagbiljet
treft u ook de zogenaamde WOZ-beschikking aan.

WOZ-beschikking
De onroerende zaken binnen de gemeente
Hoogeveen zijn weer voorzien van een nieuwe
WOZ-waarde. De waarde is bepaald aan de hand
van de verkoopprijzen van de onroerende zaken
die rondom 1 januari 2007 zijn verkocht. De
WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende
belastingen, zoals de onroerende zaakbelastingen,
het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting
en de waterschapsheffing 'omslag gebouwd'.

Onroerende-zaakbelastingen
De gemeente Hoogeveen hanteert verschillende
tarieven voor woningen en voor niet-woningen.
Het verschuldigde bedrag van de onroerendezaakbelasting is voor de categorie woningen nog
slechts opgebouwd uit één component, namelijk
het eigenaarsdeel. Het gebruikersdeel is met
ingang van 2006 afgeschaft. Voor de categorie

Zaterdag 23 februari
Inzameling door de Gereformeerde Jeugdraad
Hollandscheveld vanaf 8.30 uur
Inzameling door basisschool Het Blokland in
Noordscheschut vanaf 9.00 uur
Inzameling door St. Oudpapier Vredehorst in
de wijk Schoonvelde en Kinholt-Oost vanaf
9.00 uur
Inzameling door Kerkboerderij De Weide in de
wijk De Weide en Trasselt vanaf 9.00 uur.

niet-woningen is het gebruikersgedeelte echter
niet afgeschaft.

Afvalstoffenheffing

Collecten

Onder de naam afvalstoffenheffing legt de
gemeente een belasting op om de kosten van het
ophalen en verwerken van huisvuil te bestrijden.

Deze week collecteert Dorcas Hulp
Nederland. Volgende week is er geen collecte
vanwege de voorjaarsvakantie.

Rioolrechten
Voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke
riolering moeten rioolrechten worden betaald. De
opbrengst wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel.

Goedkoop adverteren
Bent u recreatieondernemer of campinghouder in de gemeente Hoogeveen? Dan
krijgt u van de gemeente de gelegenheid
om tegen een zeer laag tarief te adverteren in het blad Drenthe, op een gezamenlijke pagina. Interesse? Stuur dan een
mail naar Vera van Hees v.van.hees@
hoogeveen.nl.

Bezwaarschrift en kwijtschelding
Mensen die het niet eens zijn met de aanslag
gemeentelijke heffingen of met de WOZ-beschikking, kunnen hiertegen een bezwaarschrift indienen. In de bijsluiter kunt u lezen hoe u dat moet
doen.

Kwijtschelding
Als u de aanslag om financiële redenen niet of
slechts met grote moeite kunt betalen, kunt u een
verzoek om kwijtschelding indienen. Of een verzoek om kwijtschelding wordt ingewilligd hangt
onder andere af van de hoogte van het inkomen
en een aantal vaste lasten (waaronder de nettowoonlast), het vermogen en van uw gezinssituatie.
U vraagt kwijtschelding aan bij de gemeente. Een
formulier daarvoor is verkrijgbaar aan de centrale
balie van het Compagnieshuis. Meer informatie
over kwijtschelding kunt u nalezen in de bijlage
van het aanslagbiljet.
> (0900) 0400402: voor alle vragen over de
belastingen
> www.hoogeveen.nl/belastingen

De laatste keer dat de Carmiggeltprijs werd uitgereikt was in 2003. Toen won deze zelfontworpen woning van Johan Fieten aan de Marten
Kuilerweg de publieksprijs. Foto André Weima

Breng uw stem uit op genomineerde
voor gemeentelijke architectuurprijs
Op 6 maart wordt voor de vijfde keer de Jan
Carmiggeltprijs uitgereikt, de architectuurprijs
van de gemeente Hoogeveen. Op pagina 3 van
deze krant vindt u meer informatie over deze
prijs. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs. U kunt als inwoner van de gemeente uw

eigen favoriete bouwwerk kiezen uit de genomineerde gebouwen. U doet dat door de bon in te
vullen in de huis-aan-huiskrant Hoogeveen.nu
van 21 februari of door digitaal te stemmen via
www.hoogeveen.nu. Uit de inzenders kiest de

jury iemand die wordt beloond met twee theaterbonnen voor een voorstelling naar keuze in De
Tamboer. Ook wordt deze inzender uitgenodigd
voor de officiële prijsuitreiking op 6 maart. De
sluitingstermijn is 1 maart.

te Noordscheschut. Het betreft het gedeeltelijk
intrekken van de vergunning. De intrekking heeft
betrekking op de opslag en verkoop van LPG en de
daartoe aanwezige installaties.

zoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

de golfplaten, vloerzeil, plaatwerk overloop en luchtkanaal in de slaapkamer van de woning

Strenge regels voor paasvuren
Paasvuren zijn een aloude traditie in
Drenthe. Een paasvuur moet natuurlijk
wel voldoen aan alle voorschriften. Wilt u
een paasvuur aanleggen en ontbranden,
dan kunt u hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente. Uiteraard zijn alle
maatregelen erop gericht de veiligheid te
verhogen. Het aanvragen van een ontheffing kan alleen schriftelijk, een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij
Johnny Arends van de afdeling Wijk- en
Dorpsbeheer, tijdens kantooruren bereikbaar op 06 27004171 of via www.hoogeveen.nl/gemeentewinkel. Het aanvraagformulier moet uiterlijk voor vrijdag 29
februari binnen zijn.

Onderhoudswerkzaamheden
Tweelandenbrug Erflanden
De Tweelandenbrug is woensdag 27
februari van 9.00 tot ongeveer 13.00 uur
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Er wordt dan onderhoud gepleegd.
Fietsers en voetgangers kunnen de hele
dag gebruik blijven maken van de brug.
Auto's worden omgeleid via een doorsteek tussen de Rotsvlinder en de
Eikepage bij het vlinderplateau. Vrachten busverkeer kan geen gebruik maken
van deze omleiding.

STiB Starterscafé
Bent u een recent gestarte ondernemer
of staat u in de startblokken om in
Hoogeveen uw eigen bedrijf op te zetten?
Dan nodigt het bestuur van de Stichting
Starters in Business u van harte uit voor
haar eerste STiB Starterscafé op maandag 3 maart van 19.30 uur tot 22.00 uur in
Brasserie Het Raethuys, Raadhuisstraat
6 te Hoogeveen.
Netwerken een must
Om als ondernemer optimaal te kunnen functioneren is naast kennis van
zaken netwerken een must. Het STiB
starterscafé biedt hiervoor het platform.
Specialisten uit verschillende vakgebieden zullen klaarstaan om ondernemende
mensen als u te helpen. Het eerste uur is
informatief. Daarna kunt u in een gemoedelijke sfeer informatie en kennis uitwisselen met collega-starters en ervaren
ondernemers ontmoeten.
Prikkelende gastspreker
Tijdens het eerste STiB Starterscafé
zal de bedenker van de term
Calimeromarketing en auteur van het
gelijknamige boek, Karen Romme, een
inspirerende lezing verzorgen. Zij heeft
voor het MKB een eigen visie ontwikkeld
en zal u deelgenoot maken van de tien
spelregels van Calimeromaketing. Ze zal
u laten zien dat de marketing van een
klein bedrijf anders moet zijn dan van
een groot bedrijf en dat uw persoon hierbij een zeer grote rol speelt.
> Aanmelden: www.stibhoogeveen.nl
of n.fischer@hoogeveen.nl

MEDEDELINGEN
EVENEMENTEN
Verleende vergunningen
- Evangelische Gemeenschap Hoogeveen, voor een
picknick op het grasveld nabij de visvijver op recreatieterrein Schoonhoven op 4 mei of in geval van
slecht weer op 25 mei.
- WRV De Peddelaars, voor een jeugdwielerwedstrijd
en een dikke banden race op 7 september vanaf
12.00 uur. De route van de jeugdwielerwedstrijd is
als volgt:
• Start: Gosem Engelsstraat, Pereboomweg, Dorpsstraat, Langewijk, Van Leeuwenstraat, finish aan
de Gosem Engelsstraat. Deze wegen zijn tijdens het
passeren afgesloten.
Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met
het besluit kunnen daartegen binnen zes weken na de
bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift
indienen bij B&W van Hoogeveen. Indien onverwijlde
spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter te
Assen.

Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met
het besluit kunnen daartegen binnen zes weken na de
dag waarop het besluit ter inzage is gelegde een
beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien onverwijlde
spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
- H. Veld, Zuideropgaande 96 te Hollandscheveld. Het
betreft het intrekken van de op 12
Septemebr 1995 verleende vergunning voor een melkrundveehouderij. Reden van de intrekking is dat de vergunde bedrijfsactiviteiten langer dan drie jaar niet meer
worden uitgevoerd.

verkeer

Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met
dit besluit kunnen binnen zes weken na de dag waarop
het besluit ter inzage is gelegd een bezwaarschrift
indienen bij B&W. Het bezwaarschrift kan worden
gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. Dit besluit
treedt in werking na het verstrijken van de bezwaartermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Het
eventueel in te dienen verzoek moet worden gericht aan
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Besluiten
- Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken aan de Atlaslaan te Hoogeveen. Hiermee
komt verkeersbesluit 2007/37 te vervallen.
- Aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Meteorenlaan te Hoogeveen. Hiermee
komt verkeersbesluit 2006/09 te vervallen.

Inzage
U kunt de meldingen, besluiten en achterliggende stukken gedurende zes weken na publicatie inzien in het
gebouw aan de De Vos van Steenwijklaan 75, indien
gewenst met mondelinge toelichting. Om de stukken
buiten kantooruren in te zien, dient u een afspraak te
maken via (0528) 291423.

Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met
het besluit kunnen daartegen binnen zes weken na
deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij B&W
van Hoogeveen. Indien onverwijlde spoed dit vereist,
bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen
bij de voorzieningenrechter te Assen.

RUIMTELIJKE ORDENING

Info
Voor meer informatie over deze vergunningen kunt u
contact opnemen met de Gemeentewinkel, Rolinda
Leijssenaar (0528) 291246 of email naar r.jonkers@hoogeveen.nl.

Info
Voor nadere informatie kunt u terecht bij het
Ingenieursbureau in het gebouw aan de De Vos van
Steenwijklaan, (0528) 291646.
MILIEU
Verleende vergunningen
- RCC Hoogeveen, Achteromsedijk (sectie B 5668) te
Hoogeveen. Het betreft het oprichten en in werking
hebben van een circuit en clubgebouwen ten behoeve van radiografisch bestuurbare (race)wagens.
Deze besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.
Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met
het besluit kunnen daartegen binnen zes weken na de
dag waarop het besluit ter inzage is gelegde een
beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien onverwijlde
spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Ingetrokken vergunningen
- Garage-tankstation J. de Jonge v.o.f., Molenweg 59

Goedkeuring bestemmingsplan
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij besluit
van 5 februari 2008, kenmerk 5.1/2007009289, het
bestemmingsplan 'Stadscentrum, woonpark Bilderdijk'
goedgekeurd. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 5 juli 2007 vastgesteld en maakt de realisatie van ongeveer 200 appartementen in 3 tot 5 lagen
met maatschappelijke- zorg- en welzijnsvoorzieningen
mogelijk in een traditionele, monumentale stijl. Het
plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de
Vermeerstraat en De Genestetlaan, aan de westzijde
door de Rubensstraat, aan de zuidzijde door de Van der
Helststraat en de Staringlaan en aan de oostzijde door
de Bilderdijklaan. De Van Limburg-Stirumstraat doorsnijdt het plangebied.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het goedgekeurde bestemmingsplan liggen met ingang van 21
februari 2008 voor een periode van zes weken voor een
ieder ter inzage bij de publieksbalie van de Gemeentewinkel in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in
Hoogeveen.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan
tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten
beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag door:
- degene die tijdig bedenkingen heeft ingediend bij
Gedeputeerde Staten tegen het vastgestelde bestemmingsplan;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot
Gedeputeerde Staten te wenden.
Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een ver-

Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met
bovenstaande besluiten kunnen daartegen binnen zes
weken na de bekendmaking aan de aanvrager een
bezwaarschrift indienen bij B&W van Hoogeveen.
Indien onverwijlde spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter te Assen.

BOUWEN
Vrijstellingen bestemmingsplan
Bouw- en sloopvergunningen
Aanvragen bouwvergunning
- Buitenvaart, bouwen van een bedrijfswoning met
een bedrijfsruimte
- Damhert 10, dichtmaken van de zij- en achterkant
van de carport
- De Komenij 15, Noordscheschut, uitbreiden van de
woning
- Grote Kerkstraat 100, plaatsen van een dakopbouw
en een berging
- Het Roefje 24, gedeeltelijk veranderen van de voorgevel van de garage
- Hoofdstraat 148, wijzigen van de zijgevel
- Hoofdstraat 191, vernieuwen van de voorgevelpui
- Kampiepensweg 11, Pesse, bouwen van een tanklokaal
- Kanaal W.Z. 6, Tiendeveen, bouwen van een kapschuur
- Riegshoogtendijk 6, Hollandscheveld, vervangend
bouwen van een schuur
- Stuifzandseweg 20, bouwen van een erker aan de
woning
- Tamboerpassage 23-39, veranderen van een winkelpand in een casino en leisurecentrum
- Witsenborgstraat 1, vernieuwen van de voorgevel
van de woning
- Zwanebloem 20, bouwen van een serre
Aanvragen sloopvergunning
- Carstensdijk 64a, Elim, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de loods
- Tandarts Schipperstraat 17-23 en 18-24, verwijderen van diverse asbest bevattende elementen uit de
woningen
Verleende bouwvergunningen
- Brinkstraat 28, verbouwen van de winkelruimte
- De Ruyterstraat 43, bouwen van een garage
- De Schoof 12, uitbreiden van de woning
- Gruythuysenlaan 20, uitbreiden van de woning
- Het Haagje 129, plaatsen van een nieuwe pui en
veranderen van de berging in een verblijf- en kantoorruimte
- Jan Kielswijk (t.h.v. nr 104), Elim, aanleggen van
verbindingen tussen de watergangen
- Jan Wintersdijkje 6, Hollandscheveld, verbouwen en
uitbreiden van de woning
- Modderwijk 3, Noordscheschut, legaliseren van het
gewijzigd uitvoeren van de vervangende bouw van
een woonhuis met garage/berging
- Molenweg 8f, Tiendeveen, uitbreiden van de woning
- Oldenbandringhstraat 28, vernieuwen van de vooren achtergevel van de woning
- Stuifzandseweg 10, vervangend bouwen van een
garage/berging

Voornemen vrijstelling
- Merwede 9, plaatsen van een dakopbouw op het
dakterras ("Schutlanden"- WRO art. 19 lid 3)
- Rechtuit 35, Hollandscheveld, bouwen van een garage/berging ("Hollandscheveld"- WRO art. 19 lid 3)
- Van Limburg Stirumstraat 4, uitbreiden van de
woning ("Noord A1"- WRO art 19 lid 3)
Gedurende de inzagentermijn kan een ieder bij B&W
naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze naar
voren brengen omtrent het ontwerpbesluit. Indien u een
mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met (0528)
291723 of 291733.
Inzage
U kunt de besluiten en achterliggende stukken gedurende zes weken vanaf de dag na publicatie inzien bij
de centrale balie van de Gemeentewinkel in het
Compagnieshuis. Hier kunt u ook terecht voor meer
informatie over bovenstaande publicaties.

Verleende sloopvergunningen
- Duizendschoonstraat 13, verwijderenvan de asbesthoudende rioolbuis in de slaapkamer
- Langedijk 26, Hollandscheveld, slopen van een stal
- Oostering 49, Pesse, verwijderen van asbesthouden-

De gemeenteraad van Hoogeveen hield
op 14 februari een raadsavond. Hieronder
een selectie van wat naar voren werd
gebracht.
- De fractie van de Partij van de Arbeid
presenteerde een voorstel om de
Oranjebuurt aan te wijzen als
beschermd stadsgezicht. Het college
liet weten dit een sympathiek idee te
vinden. Het idee wordt onderzocht
- De raad werd geïnformeerd over het
concept stedenbouwkundig programma van eisen op hoofdlijnen dat is
opgesteld voor het Bentinckspark
- De raad discussieerde over de
Mobiliteitsvisie en stelde deze vast met
de toevoeging dat het college de raad
zal informeren over uitvoeringsmaatregelen.
- De raad discussieerde over een startnotitie hoogbouw en vond in meerderheid
dat het college met dit onderwerp
onder de beschreven randvoorwaarden
de inspraak in kan.
- De raad had geen bedenkingen tegen
een af te sluiten convenant waarmee
een verdergaande samenwerking tussen de brandweer in Zuidwest-Drenthe
wordt bereikt
- Raadslid Van Heugten van de VVD stelde een mondelinge vraag over de handhaving van het betaald parkeren in de
Schutstraat. Burgemeester Urlings gaf
aan de handhaving ook daar weer is
opgepakt hetgeen tijdelijk tot een toename van klachten en bezwaarschriften heeft geleid. Nu ligt dat echter weer
op een normaal niveau. De handhaving
geschiedt hier niet anders dan elders.
> www.hoogeveen.nl/gemeenteraad

Informatie
Gemeente Hoogeveen
postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
T. (0528) 291911
F. (0528) 291325
E. info@hoogeveen.nl
I. www.hoogeveen. nl

KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen
- C.J. Smits voor één eik achter Hendrik Reindersweg
28-7
- D. de Kanter voor één berk in de voortuin van
Hollandscheveldse Opgaande 78
- J. Post-de Vries voor twee kastanjes in de achtertuin
van Kraaiheidestraat 45
- M.F.P. ten Kaate voor één berk naast Oostwijk 9
- Het Apostolisch Genootschap voor één plataan en
twee goudiepen naast van Limburg Stirumstraat 26
- Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
voor één esdoorn, één eik, één berk, één lijsterbes en
één meidoorn bij het schoolgebouw Wolfsbosstraat
7A
- J. Draatjer voor drie esdoorns naast Zonnedauw 15
- Ingenieursbureau Hoogeveen voor één iep vóór
Satellietenlaan 6
Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met
het besluit kunnen daartegen binnen zes weken na de
bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift
indienen bij B&W van Hoogeveen. Indien onverwijlde
spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter te
Assen.
Info
Voor meer informatie over deze vergunningen kunt u
contact opnemen met A. Stoter (0528) 291664.
OVERIG

Geweigerde bouwvergunningen
- Mr Cramerweg 3, gewijzigd uitvoeren van de bouw
van een automobielbedrijf waarvoor eerder vergunning is verleend

Avond van de raad

Publicatie geregistreerde klachten
Het jaarverslag 2007 van de klachtenbehandeling in de
gemeente Hoogeveen ligt met ingang van 21 februari
2008 gedurende een termijn van vier weken ter inzage
voor iedereen. U kunt het verslag inzien in het tijdelijke
gemeentelijke kantoor aan de Donau 12, bij voorkeur
na het maken van een afspraak met klachtencoördinator Albert Middelveld, email a.middelveld@hoogeveen.nl of telefoonnummer (0528) 291240.

Compagnieshuis, Raadhuisplein 24
Burgerzaken: open ma, di, do, vr: 8.30u 15.00u, wo: 8.30u - 17.00u en 18.30u 20.00u.
- Centrale balie Gemeentewinkel: open ma,
di, do, vr: 8.30u - 12.15u, wo: 8.30u 17.00u.
De Vos van Steenwijklaan 75
Ingenieursbureau: open ma t/m vr: 8.30u 17.00u.
Zorgloket, Dr.G.H. Amshoffweg 1
Open ma t/m vr: 9.00u - 16.00u.
T. (0528) 231313.

Storingsnummers
Storingen riool/gemalen: (0528) 291690,
buiten kantooruren: (06) 52580756.
Storingen algemeen (openbaar gebied):
(0528) 291911, (06) 52580755.

Overige adressen
B&W:
Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen
GS Drenthe:
Postbus 122, 9400 AC Assen
Rechtbank
(en voorzieningenrechter):
Postbus 30009, 9400 RA Assen
Raad van State (en voorzitter):
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

