Extra bezuinigingen,
maar ook ruimte
voor nieuwe zaken

Love was in the
air tijdens de
Parkopera in het
Steenbergerpark

De gemeente moet de komende
jaren fors bezuinigen. In de
begroting is al eerder een
bezuiniging verwerkt van 8,5
miljoen over de periode 2013-2016,
maar daar komt nog eens 5 miljoen
bij. De geplande investeringen
over de komende vier jaar worden
teruggeschroefd van 150 naar 70
miljoen euro. Tegelijkertijd wordt
er geld uitgetrokken voor nieuwe
zaken. Dat staat in de kaderbrief,
die het college heeft aangeboden
aan de gemeenteraad.
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Welke keuzes moet de
raad maken? Praat mee
Zoals u elders in dit Torentje kunt lezen, moet de gemeente verder
bezuinigen. Het college heeft in een kaderbrief aan de raad een aantal
financiële scenario’s geschetst. Welke keuzes moeten wat u betreft
gemaakt worden? U bent van harte welkom om uw mening te geven!

Voelsprieten

De politieke partijen in de gemeenteraad hebben hun voelsprieten
in de samenleving en polsen regelmatig hun achterban over allerlei
maatschappelijke ontwikkelingen. Maar u kunt ook zelf met de fracties
in de gemeenteraad contact opnemen. Dat kan door een brief te
sturen aan de gemeente of via e-mail info@hoogeveen.nl. Of door
gemeenteraadsleden rechtstreeks te benaderen.

Inspreken

Op 7 juni buigt de gemeenteraad zich voor het eerst over de kaderbrief.
U kunt dan inspreken over het zwembad en de wielerbaan. Op 21 juni
debatteren de fracties in de raad. U kunt dan inspreken over de kaderbrief
in z’n totaliteit. Daarna neemt de raad een besluit over de kaderbrief.

In de kaderbrief staan geen
concrete plannen, zoals in een
voorjaarsnota. “Er staan ‘financiële
scenario’s’ in. Het college kiest
hiervoor omdat er nog zoveel
onzeker is over de bezuinigingen
die vanuit het Rijk op ons
afkomen”, zegt wethouder Anno
Wietze Hiemstra. “Zoals het nu lijkt
komen we elk jaar vijf miljoen euro
tekort als we niets doen.” Hoe de
bezuinigingen worden ingevuld
is nog niet duidelijk. Deze zomer
maakt het college voorstellen,
waarbij overal naar wordt gekeken.
Er zijn voor het college geen taboes.
De raad maakt de definitieve
keuzes bij de behandeling van de
begroting.

Nieuwe plannen

Ondanks de extra bezuinigingen en
de drastische vermindering van de
investeringen wil het college geld
uittrekken voor nieuwe plannen.

Het gaat om het opknappen van
’t Hoekje in Hollandscheveld,
het openbaar gebied in de
Oranjebuurt, de Dorpsstraat in
Pesse en de tegelpaden aan de
Riegshoogtendijk. Daarnaast stelt
het college geld beschikbaar voor
buitensportaccommodaties en een
bewaakte fietsenstalling in het
centrum. Ook investeringen in de
kwaliteit van schoolgebouwen,
voorzieningen op het
Bentinckspark, de multifunctionele
centra in Tiendeveen en
Nieuwlande, het centrum en de
wegen blijven buiten schot.

Van de baan

Daar staat tegenover dat een groot
aantal investeringen voorlopig van
de baan is. “We staan achter de
plannen die er liggen, maar er is
geen geld om alles uit te voeren”,
zegt wethouder Hiemstra. Er is dus
geen geld voor de herontwikkeling
van de Kop van de Brinkstraat,
de volgende fase voor de
revitalisering van bedrijventerrein
De Wieken, een nieuw zwembad
in het Bentinckspark, de
fietsbrug over de A37 en het
kanaal en het parkgedeelte van
het Bentinckspark. Het huidige
zwembad blijft gehandhaafd
en de wielerbaan kan voorlopig
in het Bentinckspark blijven.
Voor een complete nieuwe
wieleraccommodatie op Nijstad is
op dit moment geen geld.

Erflanden wint
Kroonzegel 2011

Wat vindt u van uw buurt? Meld het in de
enquête van de Smederijen

Samen werken aan een
sterke Smederij

Medewerkers van De Smederijen
proberen bij ieder huisadres persoonlijk een brief af te geven met

In het Torentje houden we u op de
hoogte van het verloop van de enquête. In de zomer verwerken we
de ingevulde enquêtes. Na de zomervakantie kunt u de uitkomsten
van de enquête terugvinden op
www.smederijenhoogeveen.nl/
smederijenenquête. Dan gaan we
ook met u bekijken wat we met de
resultaten kunnen doen.

Voor vragen over de enquête kunt u bellen met de gemeente.

Oud papier

Zaterdag 2 juni
• Inzameling door basisschool De
Sprong vanaf 9.00 uur.
• Inzameling door Comité
Ouderen Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt. De containers
staan op de parkeerplaats
achter het kerkgebouw De
Opgang aan de Alteveerstraat.
• Inzameling door basisschool
De Regenboog Noordscheschut
tussen 9.00 en 12.00 uur.
Brengen kan ook naar het
evenemententerrein aan de
Meester Kosterweg.
Dinsdag 5 juni
• Inzameling basisschool Het
Palet vanaf 18.00 uur.

Collecten

Deze week gaat de stichting
Nationaal Epilepsie Fonds met de
collectebus langs de deuren.

Trouwen voor de
camera

Marcel Zomer en Willemtje
Everts trouwen 8 juni om 14.00
uur. De huwelijksvoltrekking is
te volgen via de trouwcamera op
de website van de gemeente.

Kunst in raadhuis

In de Burgerzaal van het
raadhuis in Hoogeveen is tot
begin juli werk te zien van
Hester Slingenberg en Ine van
den Heuvel. Beide kunstenaars
verbeelden landschappen.
Het werk van Ine van den Heuvel
geeft bestaande landschappen
weer. Zij heeft inspiratie
opgedaan in De Duursche
waarden en Het Noarderleech.
Het zijn litho’s, tekeningen en
schilderijen.

Kledinginzameling

Deze week begint De Smederijen van Hoogeveen met het uitzetten
van vragenlijsten in alle 27 Smederijen. Eind vorig jaar heeft de
gemeente een ingekorte Omnibusenquête gehouden onder een
willekeurig geselecteerde groep inwoners van Hoogeveen.
het verzoek de vragenlijst digitaal
in te vullen. Wilt of kunt u dat niet
dan is er een papieren vragenlijst
voorhanden. Na een week worden
alle vragenlijsten weer opgehaald.

Kort nieuws

De landschappen van Hester
Slingenberg zijn heel anders. Zij
hecht niet aan herkenbaarheid
of realisme. Ze zijn kleurrijk en
stralen optimisme uit. Hester
Slingenberg werkt met een
combinatie van verschillende
materialen en technieken.
De Burgerzaal is, behoudens een
enkele besloten bijeenkomst,
geopend tijdens kantooruren.

De raadsavonden op 7 en 21 juni beginnen om 19.00 uur. Wilt u inspreken
dan kunt u zich melden bij de commissiegriffier, telefoon 14 0528. Wilt u
uw melding zo vroeg mogelijk doorgeven? Eventueel kunt u zich melden
bij de voorzitter.

Vragen over uw wijk, buurt of dorp
zijn daar toen uitgehaald en worden
nu in de Smederijenenquête aan u
gesteld. Wij willen graag weten wat
u van uw wijk of buurt vindt. Positieve en negatieve punten. Met de
antwoorden willen we samen met
u en andere bewoners – waar nodig
en mogelijk – werken aan een sterke en prettige buurt, wijk of dorp.
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De activiteitencommissie Erflanden, winnaar van de Kroonzegel 2011

De activiteitencommissie
Erflanden heeft de Kroonzegel
2011 gewonnen. Dat is een
leefbaarheidsprijs van De
Smederijen van Hoogeveen.
De uitreiking was vorige week
tijdens de viering van het vijfjarig
jubileum van de De Smederijen. De
activiteitencommissie ontving 600
euro en het Kroonzegelbord.
De activiteitencommissie Erflanden
is vorig jaar opgericht. De groep
vrijwilligers organiseerde een
drukbezochte Sport-, Denk- en
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Doedag. De tweede prijs was
voor het project ‘Walk Of Learn’,
een serie prachtig ontworpen
stoeptegels die kinderen van hun
huis naar school begeleiden.
De derde prijs ging naar Pesse.
Inwoners van de Lage Landkamp,
de Goornakkers, de Hoorns en
Tentakkers realiseerden een
speellocatie voor de kinderen in de
buurt. Via de Smederijen krijgen
bewoners de ruimte om plannen ter
verbetering van hun leefomgeving
niet alleen te smeden maar ook uit
te voeren.

De Stichting Kuren Met
Reuma begint 12 juni met het
inzamelen van kleding. De week
daarvoor verspreidt de stichting
kledingzakken. Voor vragen kunt
u contact opnemen met Jolanda
Schonewille van de gemeente.

Dag van de Bouw in Hoogeveen
Op 2 juni, de Dag van de Bouw, is in
Hoogeveen extra aandacht besteed
aan een aantal bouwprojecten. De
Dag van de Bouw is een landelijk
initiatief van de branchevereniging
Bouwend Nederland en is voor de
zevende keer georganiseerd.

Meer informatie is te vinden op www.nkjeugdwielrennen2012.nl.
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voorzieningen (zoals het restaurant
en de multifunctionele ruimte) in
het gebouw. Het woonzorgcentrum
wordt een ruim en licht gebouw in
de vorm van een plus.

Bouwputborrel
Schutstraat

De gemeente voert een aantal
grotere verkeersprojecten uit onder

de naam Beter door Hoogeveen. Op
dit moment is dat de reconstructie
van de Schutstraat en een aantal
zijwegen. De afgelopen maanden
hebben bewoners en omliggende
bedrijven hinder ondervonden
van de werkzaamheden. Daarom
bood de gemeente hen zaterdag
een Bouwputborrel aan. Tiens
Eerenstein sprak de aanwezige
bewoners en vertegenwoordigers
van bedrijven kort toe om hen
te bedanken voor het getoonde
begrip. Dweilorkest Dinges
verzorgde de muzikale omlijsting
en de kinderen vermaakten zich op
het springkussen.

Uw eigen
nieuwbouwkavel

Plezierig en rustig wonen met
de stad binnen handbereik? Dat
kan. De gemeente Hoogeveen
heeft kavels te koop in Erflanden,
Pesse en Tiendeveen. Bekijk het
overzicht met nieuwbouwkavels
op www.hoogeveen.nl. Bel voor
meer informatie 14 0528 of mail
naar info@hoogeveen.nl.

College blijft bij
bezuiniging voor GGD

Het college stelt de
gemeenteraad voor om een
zienswijze in te dienen op
de ontwerpbegroting van de
GGD. B&W houden vast aan de
opgelegde bezuiniging van
5% ten opzichte van 2010 op
de gemeentelijke bijdrage
voor 2013. Het college geeft als
mogelijkheden voor bezuiniging
onder andere aan om duidelijker
de grenzen van het basispakket
op te zoeken en door bepaalde
taken van het basispakket over
te hevelen naar de extra taken.

Dwangsom voor
bouwen zonder
vergunning

Een inwoner van Tiendeveen
heeft bezwaar gemaakt tegen
het besluit van burgemeester
en wethouders om hem een last
onder dwangsom op te leggen.
De dwangsom was opgelegd
omdat bezwaarmaker zonder
vergunning bouwwerken op
zijn grond had geplaatst. De
bezwaarschriftencommissie
concludeert dat het college op
goede gronden het besluit heeft
genomen en adviseert om het
besluit niet te herroepen, maar
wel de motivering enigszins aan
te passen. Het college volgt het
advies van de commissie.
Meer besluiten van B&W vindt u
op www.hoogeveen.nl.

uit de raad
Agenda 7 juni

De gemeenteraad vergadert
donderdag 7 juni vanaf
19.00 uur. In de raadzaal wordt
de raad geïnformeerd over het
project ‘Geen alcohol onder de
16, maklukzat’ en het programma
Ondernemen en Werken.
In Commissiekamer 1 staat
een het jaarverslag van de
anti-discriminatievoorziening,
het burgerjaarverslag en
de jaarstukken van de
Rekenkamercommissie op de
agenda. Vanaf 21.00 is er een
extra informerend deel in de
raadzaal. In dit deel wordt
een toelichting gegeven op de
Kaderbrief. In de Kaderbrief wordt
een aantal ontwikkelingen voor
de begroting van 2013 toegelicht.
Aansluitend wordt de raadsavond
in een meningvormend deel
gesproken over de jaarstukken
van de GGD en het GKB.
Deze onderwerpen staan tot slot
geagendeerd voor het afsluitende
besluitvormende deel.
Naar verwachting is de
raadsavond rond 22.45 uur ten
einde. Voor de complete agenda
kijkt u op: www.hoogeveen.nl/
gemeenteraad. De vergadering
wordt ook live uitgezonden via
Radio Hoogeveen.

Raadsavond 25 mei

Op de raadsavond van 25 mei
is het volgende aan de orde
geweest:
- De raad liet zich informeren over

uit-agenda
Golfen in het
Steenbergerpark

Op 16 e 17 juni wordt het
Steenbergerpark omgetoverd
tot een golfbaan. Meer dan 200
mensen zullen op deze dagen
een balletje slaan in een van de
mooiste parken van Drenthe.
Met serieuze hoogte verschillen,
uitdagende waterpartijen en grote
bomenpartijen en holes variërend
van 1 tot 128 meter lang, is het
een uitdagende baan voor alle
niveaus. Op dit moment wordt er
al druk gewerkt aan de greens
voor de 15 holes golfbaan om
er voor te zorgen dat de baan er
goed bij ligt voor dit evenement.
Meer info:
www.steenbergerparkopen.nl.

het toekomstige beleid voor
bedrijfsmatige grondtransporten
in Drenthe.
- De raad liet zich informeren over
het evaluatierapport over Area
en het plan van aanpak voor de
toekomstvisie 2012-2016.
- De raad liet zich informeren over
de ontwerpbegroting van de
Veiligheidsregio.
- De raad stelde een visie op de
decentralisatie van de jeugdzorg
en een transformatieplan vast.
- De raad stelde ten laste
van de reserve risico en
stimulering een bedrag van
57.000 euro beschikbaar ter
behoud en stimulering van de
werkgelegenheid van een lokaal
bedrijf. H. Borgman (Hoogeveen
Transparant) werd geacht
hiertegen te hebben gestemd.
- De raad nam unaniem een motie
aan van de PvdA. die mede
was ingediend door het CDA, de
ChristenUnie en D66, waarin het
college werd opgedragen met
een korte notitie naar de raad
te komen met voorstellen om
het belang van donorregistratie
actief onder de aandacht te
brengen van de inwoners van
Hoogeveen.
Het geluidsverslag van deze
vergadering is binnenkort te
beluisteren via
www.hoogeveen.nl/
gemeenteraad.

De gemeente publiceert deze
aanvragen om u tijdig op de
hoogte te stellen. U kunt in dit
stadium nog geen zienswijzen
of bezwaren indienen. Op het
moment dat dit wel kan, volgt
opnieuw publicatie in het Torentje.

Verleend

(datum besluit)
- Dorpsstraat 18, Elim, plaatsen
van een dakkapel (4 juni 2012).
- Duizendschoonstraat 14, slopen
van de berging en uitbreiden
van de woning (22 mei 2012).
- Het Haagje 157, plaatsen van
twee dakkapellen (21 mei 2012).
- Prins Mauritsplein 1, bouwen van
een garage/berging
(16 mei 2012).
- Rietland 18, plaatsen van een
extra raam in de voorgevel
(29 mei 2012).
- Watermunt 16, vergroten van de
serre (29 mei 2012).

Ingetrokken
omgevingsvergunning

mededelingen
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Zaterdag 9 juni wordt in Elim het NK Jeugdwielrennen gehouden.
De beste jeugdwielrenners van Nederland strijden in diverse
categorieën om het rood-wit-blauwe tricot. De wedstrijden duren van
9.00 tot 19.30 uur.
Er zijn onder andere diverse attracties, een wielermarkt met diverse
stands en een terras met muziek. Daarnaast komen er bekende
wielrenners en prominenten, zoals oud-wielrenner Gert Jacobs, Rick
Koekoek (biketrial) en een optreden van Kevin Smit. De wedstrijden
en diverse side events vinden plaats rondom sporthal de Brug in
Elim.

Nieuwbouw
wijkzorgsteunpunt
Valkenlaan

Samen met directeur Sandra
Korthuis van Woonconcept
en manager Rijk van Ommen
van zorgaanbieder NNCZ heeft
wethouder Anno Wietze Hiemstra
het startsein gegeven voor de
open dag bij de nieuwbouw van
wijkzorgsteunpunt Valkenlaan.
De open dag is georganiseerd
vanwege de Dag van de Bouw.
Belangstellenden kregen de
kans om een kijkje achter de
schermen te nemen van dit
nieuwbouwproject. Bijzonder aan
dit nieuwe woonzorgcentrum is
dat ook buurtbewoners straks
gebruik kunnen maken van de

NK Jeugdwielrennen in Elim

Hier vindt u een overzicht van
de bekendmakingen van de
gemeente Hoogeveen.

Omgevingsvergunning
Aanvragen

(ontvangstdatum)
- Alteveerstraat 108, veranderen
van de gevels en een wijzigen
van de bestemming
(16 mei 2012).
- Atlaslaan 45, veranderen van de
voor- en achtergevel
(20 mei 2012).
- Carstensdijk 53a, Elim, plaatsen
van een luifel (11 mei 2012).
- Dorpsstraat 18, Elim, plaatsen
van een dakkapel (21 mei 2012).
- Fluitenbergseweg 79,
Fluitenberg, vervangen van
achterhuis (15 mei 2012).
- Het Haagje 5, realiseren van een
verkoopkantoor (21 mei 2012).
- Kanaalweg 106 plaatsen van
dakkapellen (27 mei 2012).
- Lindberghstraat 49, wijzigen van
de geluidssituatie (16 mei 2012).
- Lindenlaan 18, uitbreiden van de
berg-/stallingsruimte
(29 mei 2012).
- Rietland 18, plaatsen van een
extra raam in de voorgevel
(15 mei 2012).
- Schutstraat 151, bouwen van een
erker (15 mei 2012).
- Veldrus 16, Hollandscheveld,
plaatsen van een dakkapel
(20 mei 2012).
- Watermunt 16, vergroten van de
serre (16 mei 2012).

(datum besluit)
- De Lijster 4, plaatsen van een
dakopbouw (25 mei 2012).
- Dr Anton Philipsstraat 44,
plaatsen van een overkapping
(29 mei 2012).

Verdaging beslistermijn

(datum besluit)
- De Kaap, bouwen van
16 sociale huur-en 14
aanleunappartementen
(22 mei 2012).
- De Kaap, bouwen van 40
appartementen (22 mei 2012).
- De Kaap, bouwen van
45 zorgeenheden en 16
aanleunappartementen
(22 mei 2012).
- De Kaap, bouwen van 8
parkwoningen
(datum besluit: 22 mei 2012).
- De Kaap, bouwen van een
parkeergarage (16 mei 2012).

Bent u het als belanghebbende
niet eens met een besluit? Dan
kunt u binnen zes weken na de
bekendmaking aan de aanvrager
een bezwaarschrift indienen bij
het college van B&W. En vindt
u dat uw belangen zo dringend
zijn, dat u het besluit daarop niet
kunt afwachten? Dan kunt u aan
de rechtbank in Assen om een
voorlopige voorziening vragen.
U kunt ook digitaal een
verzoekschrift indienen.
Voor meer informatie en
de voorwaarden zie loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Geaccepteerde
sloopmeldingen

- Joh Poststraat 38, Nieuwlande,
verwijderen van asbesthoudende
golfplaten (24 mei 2012).
- Rechtuit 19, Hollandscheveld,

verwijderen van asbesthoudende
golfplaten van de schuur
(23 mei 2012).
- Stuifzandseweg 54, verwijderen
van asbestbevattende
materialen (24 mei 2012).

Evenementen
Aanvragen vergunning

De gemeente publiceert deze
aanvragen om u tijdig op de
hoogte te stellen. U kunt in dit
stadium nog geen zienswijzen
of bezwaren indienen. Op het
moment dat dit wel kan, volgt
opnieuw publicatie in het Torentje.

Verleende vergunningen

(datum verleend)
- Schietsportvereniging De
Vrijheid, in en om het pand van
de vereniging,
Achteromsedijk 8 c, Hoogeveen,

Wegafsluitingen

(datum verleend)
- Het Hoekje, De Boeten,
Riegheidestraat, Gentiaan,
Veldrus, Riegshoogtendijk
en de Brummelstraat te
Hollandscheveld op 18 augustus
2012 van 17.00 uur tot 21.00
uur i.v.m. Hardloopwedstrijd De
Snelle Rakkers.
- Op vrijdag 8 juni 2012 is de 31e
Wijk in Hollandscheveld van
8.45 uur tot 10.30 uur afgesloten
voor verkeer in verband met
Streetwise;
- Op zaterdag 16 juni 2012 is het
Zwarte Dijkje, de Rahderweg
en Tramweg in Noordscheschut
van 07.00 uur tot 18.00 uur
afgesloten voor verkeer in
verband met de Jaarmarkt.
Bent u het als belanghebbende
niet eens met dit besluit? Dan
kunt u binnen zes weken na de
bekendmaking aan de aanvrager

een bezwaarschrift indienen bij
het college van B&W. En vindt
u dat uw belangen zo dringend
zijn, dat u het besluit daarop
niet kunt afwachten? Dan kunt
u aan de rechtbank in Assen
om een voorlopige voorziening
vragen. U kunt ook digitaal een
verzoekschrift indienen bij de
rechtbank. Voor meer informatie
en de voorwaarden zie loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht .

bestemmingsplannen
Anterieure overeenkomst

Het college van B&W maakt
bekend dat er een anterieure
overeenkomst is gesloten ten
behoeve van het bouwplan
Carstensdijk in Elim tussen de
gemeente Hoogeveen en J. Mol uit
Dedemsvaart.
Een zakelijke beschrijving van de
inhoud van de overeenkomst ligt
vanaf 6 juni zes weken ter inzage
in de Gemeentewinkel. Na afloop
van deze periode is de zakelijke
beschrijving van de inhoud van
deze overeenkomst op te vragen
bij de afdeling Vastgoed. Tegen de
gesloten overeenkomst staat geen
bezwaar of beroep open.

Hollandscheveld,
deelplan De Oplegger

Het college van B&W maakt
bekend dat de gemeenteraad op
10 mei 2012 het bestemmingsplan
‘Hollandscheveld, deelplan
De Oplegger 2010’ in
Hollandscheveld ongewijzigd
heeft vastgesteld en heeft
besloten geen exploitatieplan
voor het gebied vast te stellen.
Het bestemmingsplan maakt de
bouw van 15 aaneengebouwde
woningen, 6 vrijstaande woningen
en 8 twee-aaneengebouwde
woningen mogelijk. Het
plangebied betreft het gebied aan
De Oplegger in Hollandscheveld.
Het bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken liggen van
7 juni tot en met 17 juli ter inzage
in de Gemeentewinkel.
U kunt de stukken ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
Tijdens de inzagetermijn kunt
u beroep instellen tegen het
vaststellingsbesluit als u:
• een belanghebbende bent
die tijdig een zienswijze
kenbaar heeft gemaakt bij de
gemeenteraad
• een belanghebbende bent
en aan kunt tonen dat u
redelijkerwijs niet in staat
bent geweest u tijdig tot de
gemeenteraad te wenden.
U kunt dit beroep instellen bij
de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Als u
een beroep heeft ingesteld,
kunt u ook een verzoek om
voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Het besluit van de
gemeenteraad treedt in werking
op de dag na het verstrijken van
de beroepstermijn. Als 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
over dat verzoek is beslist.

Buitengebied Ruimte
voor Ruimte

Het college van B&W maakt
bekend dat voor het gebied dat
valt in de bestemmingsplannen
buitengebied een
parapluherziening wordt
voorbereid. Dit bestemmingsplan
zal de wijzigingsbevoegdheid
van de bestemmingsplannen
buitengebied herzien. De
voornaamste wijziging houdt
in dat de sloopnorm voor
één compensatiewoning
wordt verlaagd van 1.000
m² aan te slopen agrarische
bedrijfsbebouwing naar 750
m² aan te slopen agrarische
bedrijfsbebouwing.
Naar aanleiding van deze
vooraankondiging is het nog
niet mogelijk te reageren.
Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
gelegd bij de Gemeentewinkel.
Dit wordt tezijnertijd gemeld in
het Torentje en de Staatscourant.
In deze kennisgeving wordt
aangegeven wanneer en op welke
wijze gereageerd kan worden op
het ontwerp bestemmingsplan.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Ruud
Kranenberg.

milieu
Bodemkwaliteitskaart
en Bodembeheernota

Het college van Burgemeester
en Wethouders heeft de nieuwe
bodemkwaliteitskaart van de
gemeente Hoogeveen vastgesteld
en de ontwerpnota Bodembeheer
vrijgegeven voor inspraak.
De bodemkwaliteitskaart geeft
de algemene bodemkwaliteit van
de boven- en ondergrond weer.
De kaart is gemeentedekkend,
inclusief het buitengebied en de
wegbermen.
In de bodembeheernota zijn
de spelregels beschreven voor
hergebruik van grond binnen de
gemeente en hergebruik van
grond in de regio.
De bodembeheernota ligt van
6 juni tot en met 17 juli ter inzage
in de Gemeentewinkel. Het
ontwerp-beleidsplan is ook te
bekijken via de gemeentelijke

website onder: actueel/torentje/
ter inzage.
Het plan kan worden toegelicht.
Ook kan het plan op verzoek
buiten de openingstijden worden
ingezien. Hiervoor neemt u
contact op via nummer 14 0528.
Schriftelijk commentaar op het
plan kan worden ingediend tot
en met 17 juli bij het college van
burgemeester en wethouders van
Hoogeveen of via de mail. U kunt
ook mondeling reageren.

overig
Beleid briefadressen

Met ingang van 30 mei wordt
het beleid met betrekking tot
briefadressen als volgt aangepast:
• E r zijn nog maximaal twee
briefadressen per adres
toegestaan.
• E en briefadres wordt in principe
voor een periode van maximaal
zes maanden afgegeven. De
periode kan maximaal twee
keer met drie maanden worden
verlengd.
•V
 oor briefadressen die al
zijn toegekend vóór de
inwerkingtreding van deze
beleidsregels wordt een
overgangsperiode van maximaal
zes maanden gehanteerd.
Daarna wordt een eventueel
verzoek om verlenging getoetst
aan deze beleidsregels. De
beleidsregel gaat bij nieuwe
aanvragen direct werken. Dit
betekent dat voor nieuwe
situaties geen overgangsperiode
wordt opgenomen.
• E r is een uitzondering
gemaakt voor personen die
verblijven in een instelling
voor gezondheidszorg,
instellingen op het gebied
van de kinderbescherming en
penitentiaire instellingen. Een
dergelijke uitzondering is ook
gemaakt voor opvarenden van
een schip. Deze mensen hebben
geen vast woonadres. Voor
hen is het ook mogelijk een
briefadres aan te houden.

Contact

Voor meer informatie over
deze mededelingen kunt u
contact opnemen met de
Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of email naar info@hoogeveen.nl.

Postadres: Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres: Raadhuisplein 24, 7901 BW Hoogeveen
Telefoon: 14 0528 • Fax: 0528-291325
E-mail: info@hoogeveen.nl • Internet: www.hoogeveen.nl
Gedeputeerde Staten Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen
Rechtbank, Postbus 30009, 9400 RA Assen
Raad van State,Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Openingstijden Gemeentewinkel, Zorgloket en Werkplein
Maandag, dinsdag en woensdag
09.00 – 13.00 met en zonder afspraak
13.00 – 17.00 alleen op afspraak
Donderdag
09.00 – 20.00 met en zonder afspraak
Vrijdag
09.00 – 13.00 met en zonder afspraak
Storingsnummers
Algemeen: 14 0528 (buiten kantooruren: 06-52580755)
Riool en gemalen: 14 0528 (buiten kantooruren: 06-52580756)

infOrmatie

(ontvangstdatum)
- C atering Hoogeveen, Markt,
Hoogeveen, 31 december
2012 en 1 januari 2013, Oud &
Nieuwfeest (15 mei 2012);
- De Smederijen van Hoogeveen,
Boommarter, Hoogeveen, 7 juli
2012 van 8.30 uur tot 01.00 uur,
Buurtfeest Erflanden
(16 mei 2012);
- Gemeente Hoogeveen/
Sportief Hoogeveen,
Steenbergerweidepark,
Hoogeveen, 27 juni 2012 van
12.00 uur tot 17.00 uur, sport- en
spelmiddag voor de groepen
6 t/m 8 van diverse basisscholen
(14 mei 2012);
- J. Drenth, Etstoelstraat,
Hoogeveen, 29 september
2012 van 10.00 uur tot 0.00 uur,
Straatbarbecue (23 mei 2012);
- Luxor Theater Hoogeveen, in en
om het Luxor Theater in de Grote
Kerkstraat en het Postkantoor,
Hoogeveen, dinsdag 5 juni
2012 van 18.30 uur tot 0.00
uur, Première Benjamin Wolf
en Opening Grand Café Het
Postkantoor (23 mei 2012);
- Luxor Theater Hoogeveen, van
Echtenplein, Hoogeveen, 15
juli 2011 van 14.00 uur tot 17.00
uur, Model van Hoogeveen
verkiezingen (21 mei 2012);
- Muziekvereniging ‘Hoogeveense
Harmonie”, speelveld Biesbosch,
Hoogeveen, maandag 16 juli
2012 van 19.30 uur tot 20.30 uur,
Concert i.v.m. afsluiting muzikale
seizoen (30 mei 2012).
- Ouderraad OBS De Schuthoek,
in en om de school en
parkeerplaatsen Booyenverlaat,
Hoogeveen, dinsdag 10 juli 2012
van 8.00 uur tot 20.30 uur,
30 jarig bestaan De Schuthoek
(24 mei 2012);
- Promens Care, fietsroute door
Hoogeveen, 9 juni 2012 van
10.00 uur tot 16.00 uur, Fietstocht
(21 mei 2012);
- Stichting Welzijnswerk,
Cascadepodium Hoofdstraat,
Hoogeveen, 29 juni 2012
van 18.30 uur tot 20.00 uur,
Pannatoernooi (14 mei 2012);
- Vereniging voor Volksvermaak
Nieuweroord i.s.m.
basisschool De Hoeksteen,
in en rond Nieuweroord,
11 tot en met 14 juni 2012,
Avondwandelvierdaagse
(22 mei 2012).

31 mei tot en met 3 juni 2012,
Westernweekend (24 mei 2012);
- Domesta, voetbalveld school De
Carrousel, Hoogeveen, 31 mei
2012 van 12.00 uur tot 17.00 uur,
Kinderactiviteiten (24 mei 2012);
- Ident Projects BV, Eiermarkt,
Hoogeveen, 31 mei 2012, ING
Prijsschieten (25 mei 2012);
- Sprookjescamping De
Vechtstreek, Tamboerplein,
Hoogeveen, 2 juni 2012 van 11.00
uur tot 17.00 uur, Sprookjesbus
met shows (30 mei 2012);
- De Snelle Rakkers, in en om
Hollandscheveld, 18 augustus
2012 van 17.30 uur tot 21.00 uur,
Hardloopwedstrijd (29 mei 2012);
- Katemo, in en om de feesttent
aan het Zuideropgaande
t.h.v. huisnummer 134,
Hollandscheveld, 25 juli tot en
met 28 juli 2012, Kinderspelweek
(31 mei 2012).
- J.J.A. Pol, Rozenstraat ter hoogte
van de huisnummers 28 t/m 38,
Hoogeveen, 7 juli 2012 van 16.00
uur tot 0.00 uur, straatbarbecue
(15 mei 2012);
- Stichting Avondvierdaagse
Hollandscheveld, in en om
Hollandscheveld, 11 tot en met
14 juni 2012, Wandelvierdaagse
(15 mei 2012);
- De heer G.M. Schalk i.s.m. N.B.S.
Het Blokland, 31e Wijk Noord,
Hollandscheveld, 8 juni 2012 van
8.45 uur tot 10.30 uur, Streetwise
verkeersveiligheidsdag
(16 mei 2012);
- Smederijen Hoogeveen,
schoolplein basisschool ’t
Kofschip, Booyenverlaat 11,
Hoogeveen, 9 juni 2012 van 17.00
uur tot 20.00 uur, Barbecue en
tonen voetbalwedstrijd
(16 mei 2012);
- De Wemmenhove,
Wemmenhoeve,
Hoogeveenseweg 43a, Pesse,
27 juni 2012 van 16.00 uur tot
21.00 uur, Midzomermarkt
(16 mei 2012);
- Ondernemersvereniging
Noordscheschut, Zwarte Dijkje,
Noordscheschut, 16 juni 2012 van
10.00 uur tot 17.00 uur, Jaarmarkt
(16 mei 2012);
- Stichting Samen Eén,
Koekoeklaan van 21 mei tot en
met 4 juni en parkeerplaats De
Magneet van 4 juni tot en met 18
juni 2012, Hoogeveen, De Vrede
Express zang en dans (16 mei
2012).

