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EEN WEKELIJKSE PUBLICATIE VAN DE GEMEENTE HOOGEVEEN, REDACTIE:

AFDELING ADVIES/ COMMUNICATIE

'VUL JE VAK'- ACTIE VOOR BIJWONEN VOETBALWEDSTRIJD

Collecten

Gemeente stuurt honderden
Hoogeveners naar Heerenveen
De gemeente Hoogeveen doet mee aan de actie Vul je Vak. Dat betekent dat maar liefst 650 Hoogeveners op 10 maart naar Heerenveen
vertrekken. Daar zijn ze te gast bij een voetbalwedstrijd van SC
Heerenveen tegen RKC Waalwijk in het Abe Lenstra stadion. Deze
week valt bij de inwoners van Hoogeveen een speciale 'Vul je Vak'krant op de mat, met daarin alle informatie over de actie.

Entree en reis
De supporters komen die avond
niets te kort. Natuurlijk krijgen ze
behalve de toegangsbewijzen ook de
busreis aangeboden door de gemeente Hoogeveen en de bedrijven die
voor de sponsoring zorgen. De enige
tegenprestatie die van de supporters
wordt verlangd is dat ze Hoogeveen
goed vertegenwoordigen in het Friese
Heerenveen.

Vrijwilligers
De gemeente Hoogeveen heeft

geen moeite met het vinden van 650
supporters voor de actie Vul je Vak.
Een deel van de kaarten wordt verdeeld onder de vrijwilligers van het
Hoogeveense verenigingsleven. Een
mooie kans om Hoogeveense vrijwilligers eens extra te belonen voor hun
werk. Wilt u daarvoor in aanmerking
komen, vult u dan de bon in uit de
'Vul je Vak'-krant en lever deze in
vóór 28 februari. In de hal van het
Compagniehuis staat hiervoor een
speciale bus. Onder de inzendingen
worden kaarten verloot voor de wedstrijd SC Heerenveen - RKC Waalwijk
op 10 maart. Verloting vindt plaats in
week 9, winnaars krijgen bericht.

Avond van de raad
De gemeenteraad van Hoogeveen
hield op 8 februari een raadsavond.
Hieronder een selectie van wat naar
voren werd gebracht.
- De raad discussieerde over een
ruimtelijke procedure ten behoeve
van de bouw van een woontoren aan
de Zuidwoldigerweg. In een motie
van PvdA, CDA en ChristenUnie
gaven de partijen aan geen medewerking te willen verlenen aan een
wijziging van het bestemmingsplan
of het verlenen van een vrijstelling.
Deze motie werd met algemene
stemmen aangenomen. Het college
zegde toe de motie uit te voeren en

komt binnenkort met een hoogbouwnotitie
- De raad nam het voorstel om voor
de
revitalisering
van
het
Bentinckspark te kiezen voor een
regionaal ambitieniveau (model 2b)
aan met de aantekening van de
VVD dat die fractie kiest voor ambitiemodel 3 classic.
- De raad stemde in met een Notitie
Sturingscyclus, waarin tot uitdrukking wordt gebracht hoe en wanneer de raad belangrijke planningen controldocumenten behandelt.
> www.hoogeveen.nl/gemeenteraad,
ook voor geluidsverslagen.

Deels groen licht voor
bestemmingsplan Buitenvaart II
Bedrijventerrein Buitenvaart aan
beide zijden van de Mr. Cramerweg is
al volop in bedrijf. Daarnaast loopt er
nog altijd een procedure over de definitieve goedkeuring van het bestemmingsplan Buitenvaart II, wat een
noordelijk blok omvat (gebied DOC)
en een zuidelijk blok (het geplande
Riegmeer). De Raad van State heeft
vorige week een uitspraak gedaan
naar aanleiding van een verzoek om
schorsing van het bestemmingsplan
('voorlopige voorzieningszaak'). Dit
verzoek was ingediend door bezwaarmakers.
Resultaat is dat de ontwikkeling van
het noordelijk blok door kan, de ontwikkeling van Riegmeer staat in de
wacht. De Raad van State kijkt bij een

schorsingsverzoek of het plan spoedeisend is. Voor het noordelijk blok
zegt de raad van wel, voor Riegmeer
van niet.
Later dit jaar doet de Raad van State
een uitspraak in de zogenaamde
'bodemprocedure'. Dat wil zeggen dat
de raad dan grondiger gaat kijken
naar de bezwaren en de plannen.
Wethouder Wietze van der Zwaag is
blij met het groene licht voor het
noordelijk blok en optimistisch over
Riegmeer. "De ontwikkeling kan door.
En ik heb er alle vertrouwen in dat de
Raad van State ook voor Riegmeer de
juiste conclusie zal trekken. Het
belang ervan voor Hoogeveen en zijn
inwoners is groot."

Mededelingen
gemeente Hoogeveen
Evenementen
Aanvragen vergunning
- Circus Belly Wien, voor een circus op het Beukemaplein van
12 maart tot en met 18 maart. Personen met een parkeerkaart
in hun bezit voor het Beukemaplein/Markt of het
Beukemaplein kunnen vanaf 12 maart tot en met 18 maart
parkeren op het Schutsplein en De Kaap.

Verleende vergunningen
- De heer Hidding, voor een braderie op 9 april in Echten nabij
Restaurant De Molen en op 13 mei in winkelcentrum De
Weide. Tijdens de braderie in winkelcentrum De Weide op 13
mei zijn de parkeerplaatsen en de weg vanaf de C1000 tot de
Whip Inn afgesloten.
- Groenmarkt Hoogeveen, voor een Groenmarkt op 12 mei van
06.00 uur tot 18.00 uur. De Van Echtenstraat, Grote Kerkstraat,
Kleine Kerkstraat en Hoofdstraat Noord (vanaf nummer 56 tot
en met 72) en de Raadhuisstraat. Het Armenwerkhuispad is
bereikbaar via de Van Echtenstraat.
- Motorclub Hoogeveen e.o, voor het 33e Trommelslagertreffen
van 24 augustus tot en met 26 augustus op recreatieterrein
Schoonhoven.
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.

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

Ingevolge Besluit landbouw milieubeheer van :
- Hoveniersbedrijf Alfred Scholing, Riegshoogtendijk 130 te
Hollandscheveld. De melding betreft het plaatsen van een dieselolietank bij het bestaande bedrijf.

Oud papier

Minimuminkomens

Donderdag 15 februari
Inzameling door basisschool de
Krullevaar vanaf 18.30 uur.

De rest van de kaarten gaat naar
mensen met een minimuminkomen
met kinderen in de leeftijdscategorie
van 10 tot en met 14 jaar. SC
Heerenveen
en
de
gemeente
Hoogeveen vinden het belangrijk om
juist deze groep mensen met een
smalle beurs de kans te geven een
wedstrijd uit de eredivisie bij te
wonen. Zij worden door de gemeente
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Zaterdag 17 februari
Inzameling door de Gereformeerde Jeugdraad Hollandscheveld vanaf 8.30 uur.
Inzameling door basisschool De
Hoeksteen in Nieuwlande. U kunt
het papier tussen 9.00 en 12.00 uur
naar de twee containers bij de
school brengen.
Woensdag 21 februari
Inzameling door de Prof.Titus
Brandsmaschool. De container
staat van woensdag 8.00 uur tot
vrijdag 12.00 uur achter de school
op het Blankensplein.
Inzameling door 't Kofschip en
de Schuthoek in Schutlanden,
Kattouw en Erflanden vanaf 18.00
uur.

> www.sc-heerenveen.nl/vuljevak

Commissie voor
de welstand
De Drentse Welstandscommissie
vergadert donderdag 15 februari in
het openbaar in het kantoor van
Drents Plateau, Stationsstraat 11 in
Assen. De vergadering begint om
14.00 uur. De agenda vermeldt voor
Hoogeveen het volgende:
- Nieuwbouw van dertig niet-grondgebonden woningen, Schweitzerstraat en Dunanthof in Hoogeveen
- Nieuwbouw bedrijfspand, Buitenvaart 1125 in Hoogeveen
Tijdens de vergadering hebben
belanghebbenden bij de behandeling
van deze bouwplannen de gelegenheid hun mening kenbaar te maken.

Riool verstopt
door textiel
Textiel in het riool zorgt regelmatig
voor verstoppingen. Vooral in de wijk
Erflanden loopt het gemaal regelmatig vast, doordat babydoekjes, slipjes
dweilen en ander textiel door het toilet
wordt gespoeld. Dit komt terecht in de
waaier van het rioolgemaal, waardoor
deze niet meer werkt. Het kost per
week veel tijd en geld om de verstoppingen te verhelpen. Wij verzoeken u
daarom vriendelijk om geen textiel
meer door het toilet te spoelen, maar
dit gewoon in de afvalbak te gooien.

Reiniging en inspectie
gemeenteriool in de
Stephensonstraat
De firma Van der Valk en De Groot
BV begint woensdag 14 februari met
het reinigen en inspecteren van het
gemeenteriool in de Stephensonstraat. De werkzaamheden duren
ongeveer een week. Door de werkzaamheden kunnen soms het verkeer
tijdelijk ophouden. Wij adviseren u het
toiletdeksel tijdens het reinigen zoveel
mogelijk gesloten te houden. Heeft u
klachten, dan kunt u bellen naar de
gemeente Hoogeveen, (0528) 291690.

De Vlinderbrug in Erflanden is zeker nog tot 5 maart afgesloten. Foto Andre Weima.

Vlinderbrug langer afgesloten voor verkeer
De Vlinderbrug in de wijk
Erflanden is langer gesloten voor het
fietsers en wandelaars. Vanwege vorst
en slecht weer zijn de werkzaamheden helaas met drie weken uitgelopen. Als het weer meezit, kunt u
weer over de fietsbrug vanaf maandag

5 maart. In Erflanden zijn de huizen
op het Vlinderplateau klaar. Deze huizen worden eind januari opgeleverd,
daarom wordt de tijdelijke bestrating
vervangen door een vaste bestrating.
Er is besloten om de fietsbrug niet
gedeeltelijk, maar in zijn geheel af te

Hoogeveen maakt een ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum, met
bijdragen van bewoners, gebruikers
en andere betrokkenen. Deze visie
moet markt en overheid inspireren tot
vruchtbare investeringen. Dinsdag 20
februari vanaf 19.30 uur is er een eerste inspiratiebijeenkomst in het
Luxortheater in Hoogeveen. Iedereen
is welkom om mee te denken over de

toekomst van
Hoogeveen.

Op het grote onderzoek naar wonen
en leefbaarheid in Hoogeveen zijn
inmiddels 4.800 reacties binnengekomen. De organiserende partijen - de
gemeente Hoogeveen en de drie
woningcorporaties Actium, Domesta
en Woonconcept - hopen op een nog
hogere respons. Het is nog mogelijk
tot en met 23 februari het enquêteformulier in te sturen. Naar 14.000 huishoudens in de gemeente Hoogeveen
is rond 20 januari een enquête verstuurd over wonen en leefbaarheid in

Dag van het Stadscentrum

Loketten later open
Alle loketten van de gemeente
zijn maandag 19 februari gesloten
tot 9.30 uur. Ook het Zorgloket
gaat dan open vanaf 9.30 uur.

Aanhanger
Er staat een aanhanger in de
Asterstraat in Hoogeveen, die daar
weg moet. De aanhanger staat ter
hoogte van het trapportaal van
nummer 1 en is aan een boom
vastgemaakt. De eigenaar wordt
verzocht de aanhanger vóór 23
februari te verwijderen, anders
doet de gemeente dat.

Inventarisatie
wensen
sportverenigingen

Hoogeveen. De drie woningcorporaties willen met de reacties hun woonaanbod in de toekomst afstemmen op
de wensen van de huurders. Ook
mensen met een eigen woning worden benaderd. Meedoen aan het
onderzoek is een manier om invloed
uit te oefenen op de eigen woonomgeving. Naar verwachting zijn de uitkomsten in mei bekend.

De sportverenigingen in de
gemeente Hoogeveen zijn vorige
maand benaderd om hun wensen
kenbaar te maken op het gebied
van sportaccommodaties voor de
komende jaren. Heeft u als sportvereniging nog niet gereageerd,
dan kan dit nog tot uiterlijk 18
februari. Van de wensen wordt een
prioriteitenlijst gemaakt waarop
de verenigingen weer kunnen reageren tijdens een inspraakbijeenkomst op 12 maart.

> www.woningmarktonderzoek.nl

> www.stadscentrumhoogeveen.nl

> Tom Thomas, (0528) 291448, (06)
20593655
of
t.thomas@hoogeveen.nl

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.

- Kraats Kaas B.V., Buitenvaart 1125 te Hoogeveen. De aanvraag
betreft het oprichten en in werking hebben van een kaasverwerkings- en kaasopslag bedrijf.
Gedurende de inzagetermijn kan eenieder bij B&W naar
keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen omtrent het ontwerp-besluit. Indien u een mondelinge
zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren bellen met (0528) 291423.

Verleende vergunningen
- Mts. E.J.M.de Boer en D.M. de Boer-Jansen, Kerkweg 3 te
Pesse. Het betreft een revisie-vergunning voor de bestaande
melkveehouderij en vleesvarkenshouderij.

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.

publieksbalie in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te
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.
Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van Gedeputeerde Staten wordt dan in ieder
geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

Bouwen
Bouw- en sloopvergunningen
Aanvragen bouwvergunning
-

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 Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

digd om te spreken. Hij geeft een toelichting op de verwachtingen van winkelgedrag. Hij leidt daarna de discussie met de aanwezigen. Sluiskes heeft
een duidelijke kijk op de toekomst
van winkelend Nederland. Hij brengt
een aantal interessante stellingen
naar voren tijdens de bijeenkomst. U
kunt uw mening kwijt, de discussie
aangaan en geïnspireerd raken

Meer informatie
Voor meer informatie over het
inzamelen van oud papier en voor
toevoegingen aan de papierkalender kunt u contact opnemen met
Astrid
Jonkman
van
Area
Reiniging, (0591) 571080 of email
naar a.jonkman@areareiniging.nl.

Na deze bijeenkomst zijn er nog
twee, op 6 en 27 maart. Deze horen
alledrie bij het analyseren en inspireren in de eerste fase van het project.
Op 27 maart is het de Dag van het
Stadscentrum. Hier worden verschillende thema's die in en om het stadscentrum van belang zijn (onder andere wonen, winkelen, verkeer, ontspanning en groen) in werksessies nader
uitgediept en geanalyseerd en aan het
einde van deze sessies geeft Gert
Middelkoop een slotpresentatie. In
fase 2 wordt de ontwikkelingsvisie
ontworpen.

Ingevolge Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van :
- Lederwaren Daniëlle v.o.f., Buitenvaart 1723 te Hoogeveen.
Ingevolge Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van :
- Woltinge Auto's, Buitenvaart 1109 te Hoogeveen.

- A.K. Bouwbedrijf, Voltastraat 57 te Hoogeveen. De melding
betreft het veranderen van de terreingrens en het bouwen van
een loods.
- W. Rodink, Clarias v.o.f., Europaweg 35 te Noordscheschut. De
melding betreft het uitbreiden van het bestaande bedrijf met
een voersilo en het verhogen van een bedrijfspand ten behoeve van een reeds vergunde waterfilterinstallatie
- Mts. Everts, Riegshoogtendijk 146 te Hollandscheveld. De
melding betreft de vervanging van twee oude pluimveestallen
door een nieuwe stal.

in

Al 4.800 reacties op onderzoek
naar woonwensen Hoogeveners

Voornemen nadere eisen meldingen

Geaccepteerde meldingen

winkelen

De avond wordt begeleid door Gert
Middelkoop. Hij is 'inspirator' van het
project. Verder is Gerrit Sluiskes,
hoofd van MKB Nederland, uitgeno-

Deze besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage
gelegde ontwerpen niet gewijzigd.

Gedurende de inzagetermijn kan eenieder 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 bellen
met (0528) 291423.

het

Inspiratie

Voornemen verlenen vergunningen

De nadere eisen hebben betrekking op het maximaal te produceren geluid van beide inrichtingen.

sluiten. Veel kinderen maken namelijk gebruik van het fietspad en de
brug. Aan de zijkanten van het pad
gaan grote betonnen wanden in de
grond met grote machines die op die
plek weinig bewegingsruimte hebben.

Runshoppen of funshoppen?

Ingevolge Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer van :
- Vishandel Bruinsma B.V., Wethouder Robaardstraat 17 te
Hoogeveen. De melding betreft de uitbreiding van het bedrijf
met een bakruimte.
- Rademakers Poeliersbedrijf, Tamboerpassage 3 te Hoogeveen.
De melding betreft de oprichting van een poeliersbedrijf en
traiteur.
Ingevolge Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van :
- Woltinge Auto's, Buitenvaart 1109 te Hoogeveen. De melding
betreft de oprichting van een autobedrijf voor de in- en verkoop van gebruikte auto's alsmede voor onderhoud en reparatie.
Ingevolge Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van :
- Lederwaren Daniëlle v.o.f., Buitenvaart 1723 te Hoogeveen. De
melding betreft de oprichting
van een bedrijf voor opslag van lederwaren.

Milieu
Ontvangen meldingen

Deze week collecteert Amnesty
International. Volgende week is er
geen collecte.

Ruimtelijke ordening
Goedkeuring bestemmingsplan
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij besluit van 23
januari 2007, kenmerk RW/2007000926, het bestemmingsplan
"Bedrijfsverplaatsing Maatschap Bakker" goedgekeurd. Het
bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 5 oktober 2006
vastgesteld en maakt de bedrijfsverplaatsing van de melkrundveehouderij van het Maatschap Bakker, nu Altveer 72, in
Hoogeveen mogelijk. Het plangebied betreft een perceel grond
aan de Albartsweg op ongeveer 100 meter ten zuiden van huisnummer 6 en het perceel Alteveer 72.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het goedgekeurde
bestemmingsplan "Bedrijfsverplaatsing Maatschap Bakker" liggen met ingang van donderdag 15 februari 2007 voor een periode van zes weken voor eenieder ter inzage bij de centrale

-

Bernhardlaan 21, Nieuwlande, uitbreiden van de woning
Blankenslaan-West 77, plaatsen van een carport
Boekweitlaan 48, uitbreiden van de woning
Boerdijk 39, Nieuwlande, bouwen van een woning met garage
De Boeg 6, uitbreiden van een schuur/berging
Gijsselterweg 2, Fluitenberg, uitbreiden van een veeboerderij
Het Haagje 143, aanbrengen van verlichte gevelreclame
Jan Naardingweg 22, Noordscheschut, vernieuwen van de
voor- en achtergevel van de woning
Kanaalweg 62, verbouwen en uitbreiden van de woning
Meerboomweg 185, Hollandscheveld, uitbreiden van de
woning
Meerstalstraat 16, wijzigen van de kapconstructie op de
woning
Middenweg 73, uitbreiden van de woning
Pesserstraat 33, aanbrengen van gevelreclame en plaatsen van
een reclamezuil
van Leeuwenhoekstraat 28, uitbreiden van de woning
van Leeuwenhoekstraat 79, veranderen van een stallingsruimte in een praktijkruimte
van Limburg Stirumstraat 18a, uitbreiden van de woning
Aanvragen sloopvergunning

- Carstenstraat 63, verwijderen van colovinyltegels met bitumen lijmlaag uit de hal en restanten van de lijmlaag uit de
keuken van de woning
- Industrieweg 64, slopen van een showroom/garage

Vervolg mededelingen zie pagina 8

Informatie
Gemeente Hoogeveen, postbus
20.000, 7900 PA Hoogeveen
T. (0528) 291911, F. (0528) 291325,
E. info@hoogeveen.nl,
I. www.hoogeveen. nl
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Burgerzaken: open ma, di, do, vr:
8.30u - 15.00u, wo: 8.30u - 17.00u en
18.30u - 20.00u.
Compagnieshuis, Raadhuisplein 24
Centrale balie Gemeentewinkel (2de
etage): 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

HOOGEVEENSCHE COURANT
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Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over bovenstaande publicaties, of bel
(0528) 291725.

Kapvergunningen
Verleende vergunningen

Vervolg mededelingen
Bouw- en sloopvergunningen
Verleende bouwvergunningen
-

Bakkerneslaan 1, uitbreiden van de woning
De Kogge 1, bouwen van een schuur
Deneb 9, plaatsen van een carport
Hendrik Raakweg 14, Hollandscheveld, uitbreiden van de woning
Hoofdstraat 179, bouwen van een winkelpand met een bovenwoning
Industrieweg 56-62, verplaatsen van drie dockshelters
Keizersmantel 2, plaatsen van een carport
Marnixstraat (naast nummer 14), bouwen van een garage
Pesserstraat 27, plaatsen van een dakraam *

- J. Scholten, voor het kappen van 1 kastanje aan de voorzijde van Oude Wijk 12 in
Nieuweroord,
- Gemeente Hoogeveen, voor het kappen van 1 sierkers, 4 Goudenregen, 3 esdoorns, 1
eik, 1 populier, 6 essen en 4 wilgen in de omgeving van de kinderboerderij aan de
Satellietenlaan en de Zonnehof in Hoogeveen,
- W. Annen, voor het kappen van 2 berken aan de achterzijde van Hoofdstraat 15 in
Hoogeveen,
- M. Kamp, voor het kappen van 2 eiken naast H. Reindersweg 28-72 in Pesse.
Helaas is de bekendmaking verleende kapvergunningen van vorige week niet gepubliceerd. Daarom volgt hierbij alsnog de lijst van vorige week:

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.

- N.A. van Hoogdalem, voor 1 kastanje aan de voorzijde van Perebomenweg 66 in Elim,
- W. van Venrooy, voor 1 kastanje aan de voorzijde van De Vos van Steenwijklaan 14 in
Hoogeveen,
- H. Karst, voor 1 kastanje aan de achterzijde van Raadhuisstraat 21,
- DA. Benjamins, voor 1 populier naast Molenweg 39 in Tiendeveen,
- D. Ahuis, voor 1 berk aan de voorzijde van Het Hoge Holt 45,
- J.J. Gritter, voor 1 eik aan de achterzijde van Meerboomweg 15b in Hollandscheveld,
- H.E. Swarts, voor het kappen van zes berken aan de achterzijde van Industrieweg
23a.

* Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met dit besluit kunnen daartegen
binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager een beroep
indienen bij de Rechtbank te Assen.

Tegen deze verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de
brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Vrijstellingen bestemmingsplan

Overige

Voornemen vrijstelling
- Buitenvaart 1125, bouwen van een bedrijfspand ("Buitenvaart I"- WRO art. 15)
- Compagnieweg hoek Carstensdijk, Elim, tijdelijk (7 jaar) plaatsen van een zendmast
("Buitengebied Zuid"- WRO art. 19 lid 3)
- Julianalaan 17, Nieuwlande, bouwen van een garage/berging ("Nieuwlande uitbreiding Boerdijk"- WRO art. 19 lid 3)
- Oldenbandringhstraat 13, uitbreiden van de woning en vernieuwen van de voor- en
achtergevel van de woning ("Venesluis"- WRO art. 19 lid 3)
- Oldenbandringhstraat 25, vernieuwen van de voor- en achtergevel van de woning
("Venesluis"- WRO art. 19 lid 3)
Gedurende de inzagentermijn kunnen belanghebbenden 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) 291725.

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.

Uitoefening van het kiesrecht door personen die in dienstbetrekking zijn
De burgemeester van Hoogeveen herinnert in verband met de op woensdag 7 maart
2007 te houden verkiezing van de leden van provinciale staten aan de onderstaande
bepalingen van de Kieswet:
1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat
iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten
zijn werkuren kan doen. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de werknemers,
die binnen de voor de stemming bepaalde tijd geen dienst verrichten in een gemeente,
waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of in een aangrenzende gemeente. Indien
laatstgenoemde werknemers evenwel, om aan de stemming deel te nemen, niet langer
dan twee achtereenvolgende uren behoeven te verzuimen, geldt vorengenoemde verplichting van de werkgever wel.
2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten
hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.

