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Volop bouwactiviteiten in
gemeente Hoogeveen; laat
ook uw droomhuis bouwen

De vakanties zijn weer
bijna voorbij: let extra
op de fietsende jeugd
vanaf volgende week!

Er wordt op veel plaatsen in onze gemeente weer volop gebouwd. Zo zijn nieuwe
kaveleigenaren aan het bouwen in Erflanden. Erflanden is in de afrondingsfase
gekomen; de gemeente heeft nog slechts enkele kavels in de verkoop.
PESSE
Ook in Pesse wordt volop gebouwd. Hesco Bouw bouwt zeven rijenwoningen en op
de vrije kavels zijn veel bouwactiviteiten te zien. Hom Vastgoed heeft nog een aantal
rijenwoningen en tweekappers in Pesse in de verkoop.
BOUWEN IN HET CENTRUM VAN HOOGEVEEN
Op 13 juli is de kavelverkoop van het Beukemaplein gestart. De gemeente heeft hier
nog een aantal kavels te koop; belangstellenden moeten er wel snel bij zijn want de
belangstelling is groot. Het is natuurlijk ook een buitenkans; uw droomhuis bouwen in
het centrum van Hoogeveen.
KAVELS IN DE VERKOOP
De gemeente heeft op verschillende locaties kavels in de verkoop:
-- Erflanden: vrijstaand
-- Beukemaplein: vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen
-- Pesse: vrijstaande, twee-onder-een-kapwoningen en rijenwoningen
-- Tiendeveen; vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen
-- Stuifzand: vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen
-- Nieuweroord: vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen
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oranje 46.0.85.0
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groen 45.0.84.0

SPORT

Leuke activiteiten bij
‘Trappen, Happen en Stappen’
Van dinsdag 22 augustus tot en met
vrijdag 25 augustus 2017 vond de retro
rijwielvierdaagse ‘Trappen, Happen en
Stappen’ plaats in en rondom Hoogeveen.

tionaris senioren, namen tien senioren
deel. De groep startte donderdag na
een gezamenlijke warming-up met de
40 kilometer route. Onderweg werd
er genoten van(sport)activiteiten, muziek, vermaak en een lekker hapje.

Wilt u informatie? Kijk dan op www.hoogeveen.nl/kavels of neem contact op met
Zefanja van Kasteel.
PROJECTONTWIKKELAARS
Ook de projectontwikkelaars zijn actief. Zo wordt na de bouwvak gestart met de bouw
van de woningen aan de Blankenslaan-West in Hoogeveen. In Erflanden zijn al veel
kavels en woningen aan de Egel en de Edelhert verkocht en in Wolfsbos zijn aan de
Sneeuwbesstraat plannen voor 5 levensloopbestendige woningen.
Ook is de verkoop van het plan de Vliethorst in Fluitenberg gestart. De Vliethorst telt
straks behalve vrije kavels circa 25 projectwoningen, waaronder twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen, vrijstaande woningen en levensloopgeschikte woningen.
Op 13 juli is het woningbouwplan De Turfsteker gepresenteerd in Hollandscheveld. Dit
plan bevat diverse typen woningen, een en ander nog afhankelijk van de vraag. In
Hollandscheveld wordt ook aan de Oplegger al enige tijd gebouwd.

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Zaterdag 2 september
-- Tot 12.00 uur staan er containers
van het Comité Ouderen Geref.
Kerk Vrijgemaakt op de parkeerplaats achter De Opgang aan de
Alteveerstraat.
Dinsdag 5 september
-- Huis aan huis door basisschool
Het Palet vanaf 18.00 uur in de
wijken Venesluis, Centrum-west en
West/stationsgebied.
COLLECTEN
Deze week zijn er geen collectes.
Volgende week gaat KWF Kankerbestrijding met de collectebus langs
de deuren.
n UITAGENDA
nnnnn

OCCULTFEST
Op 1 en 2 september is er weer het
jaarlijks Occultfest. Kijk voor meer
informatie op de website.
n www.occultfest.nl
JONGERENFESTIVAL FUSION
Zaterdag 2 september sta jij toch zeker
op de dansvloer in De Tamboer?
Want je wilt het nieuwe Hoogeveense
jongerenfestival Fusion echt niet missen! Zowel ’s middags als ’s avonds
is er veel te doen en te zien in De
Tamboer. In de middag geeft een
aantal dj’s een masterclass, en ook
vlogger Stefan van Meervlogs zal een
workshop geven zodat jongeren tips
en tricks leren voor het maken van de
beste vlogs. In de avond zijn er optredens van de hoofdacts.
n www.detamboer.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
www.dehoofdletterh.nl/agenda.

Sportief Hoogeveen organiseerde leuke
activiteiten, zoals het maken van een
gezonde rijstwafel traktatie en een
bike trial clinic. Aan het maatjes fietsen, onder leiding van de sportfunc-

Bent u op zoek naar
personeel?
Bij Werkgeversservicepunt Drenthe (WSP
Drenthe) kunt u als ondernemer terecht
met uw vragen op het gebied van werk.

Gemeente vraagt inwoners mee te
denken over mobiliteit
Unieke Taalwandeling en
bekendmaking Drentse Taalhelden

In de Mobiliteitsvisie 2017-2026 heeft
de gemeente Hoogeveen op hoofdlijnen
vastgelegd wat ze wil op het gebied van
verkeer en vervoer.

Van 4 tot 10 september is het de week
van de Alfabetisering. Het Taalhuis Hoogeveen organiseert op dinsdagavond
5 september samen met de Verhalenwerf een taalwandeling voor cursisten en
taalvrijwilligers.
Na deze wandeling is er een aansluitend
programma met diverse activiteiten en
presentaties.

Wethouder Jan Steenbergen: We gaan
deze Mobiliteitsvisie uitwerken in een
Uitvoeringsprogramma en de Fietsnota.
En daarbij willen we heel graag de mening weten van onze inwoners en ondernemers. Iedereen kijkt door haar of zijn
eigen bril en heeft ook vast een mening
over hoe het goed of nog beter kan. We
willen daarom graag zoveel mogelijk
input ontvangen.’ U kunt via
www.hoogeveen.nl/mobiliteit aange-

Het officiële programma na de wandeling bestaat uit:
-- de installatie van een testpanel (een
groep laaggeletterden gaat brieven
van organisaties beoordelen en tips
geven);

-- de lancering van het lesmateriaal
Succes met als thema EHBO (dit
lesmateriaal is tot stand gekomen met
adviezen van moeders uit de Oranjebuurt en diverse deskundigen;
-- de uitreiking van een boekje met
verhalen geschreven door Drentse
taalcursisten;
-- tenslotte maakt wethouder Gert Vos
de Drentse taalhelden bekend.
De wandeling duurt van 18.30 tot
19.30 uur en het officiële programma
van 20.00 tot 21.30 uur.
Informatie en aanmelding via
taalhuis@bibliotheekhoogeveen.nl

BOUWKAVELS
Heeft u interesse in een kavel van de
gemeente? Elke eerste woensdag van de
maand is er een inloopspreek uur in Punt
H in de Hoofdstraat. Van 15.00 tot 17.00

uur kunt u hier terecht voor al uw vragen
over bouwkavels! Ook kunt u meer
informatie vinden op
www.hoogeveen.nl/kavelstekoop

ven welke punten voor u van belang zijn.
Dit kan tot 30 september.
BIJEENKOMSTEN
Na 30 september wordt de balans
opgemaakt. Vervolgens nodigen we u
graag uit om mee te denken tijdens drie
bijeenkomsten die we organiseren. Een
over de mobiliteit in de centrumruit, een
over de mobiliteit in de rest van Hoogeveen en de dorpen en het buitengebied
en een bijeenkomst specifiek over de
fiets. Deze bijeenkomsten zullen eind
september en begin oktober plaatsvinden. De data maken we begin september
bekend.

Spreekuur ombudsman
Ombudsman Maas van Egdom houdt elke maand spreekuur. U kunt daar met uw klachten of vragen over uw
behandeling door de gemeentelijke organisatie terecht.
Het eerstvolgende spreekuur is op maandag 25 september
U kunt voor dat spreekuur een afspraak maken met Anita
van Ulsen, via telefoon 14 0528. Maar u kunt ook mailen
naar ombudsman@hoogeveen.nl. Bij spoedgevallen is in
overleg een afwijkende regeling mogelijk.

INFO EN ADVIES
U kunt bij het Werkgeversservicepunt
terecht voor informatie, advies,
ondersteuning op het gebied van:
-- werving & selectie van nieuwe medewerkers (tijdelijk en structureel)
-- vergoedingen voor scholing van
(toekomstige) medewerkers
-- invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen en Social Return
on Investment
-- invulling van de banenafspraak
(medewerkers met een arbeidsbeperking) door:
-- advies over financiële voordelen,
zoals proefplaatsingen en loonkostensubsidie
-- advies en ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking op
de werkvloer
-- informatie over projecten die voor
u als werkgever bij kunnen dragen
aan uw HRM-beleid
CONTACT MET WSP DRENTHE
WSP Drenthe heeft geen kantoor; de
accountmanagers werken verspreid over
de Arbeidsmarktregio Drenthe. Voor de
gemeenten Hoogeveen en De Wolden
zijn dat José de Korte, Ab Peters, Marco
Schonewille en Rik van der Wal en voor
UWV Jolanda Smeenge.
Wilt u contact opnemen met WSP Drenthe? Dat kan op de volgende manieren:
-- Telefoon: 0591 685194
-- E-mail: info@wspdrenthe.nl
-- Website: www.wspdrenthe.nl

Maak kennis met sportaanbieders
Tijdens de sportmarkt kunt u weer kennismaken met en groot aantal sportaanbieders. Zij zullen zowel bij hun kraam
als op het Cascadepodium een leuke

demonstratie geven. Uiteraard bieden zij
de mogelijkheid aan om een les te gaan
volgen en eventueel lid te worden van
hun vereniging.

Tijdstip:

Vereniging:

13.00 - 13.15 uur
13.20 - 13.40 uur
13.40 - 14.00 uur
14.05 - 14.20 uur
14.20 - 14.30 uur
14.30 - 15.00 uur
15.00 - 15.35 uur
15.35 - 15.55 uur
16.00 - 16.15 uur
16.15 - 16.45 uur

Chr. Muziekvereniging Wilhelmina
Budo vereniging Hoogeveen
Pencak Silat Panca Asas
Xtraordinary
Korfbalvereniging Thrianta
Top Fit Hoogeveen
Sidokwan
Olympia
HHC
Tresor Dance Center

Kom kennismaken met de diverse sporten op de sportmarkt in de Hoofdstraat
te Hoogeveen op zaterdag 16 september tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

INFORMATE

Gemeente Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Telefoon 140528
E-mail info@hoogeveen.nl
Internet www.hoogeveen.nl
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
Postbus 122, 9400 AC Assen
Rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling bestuursrecht,

Postbus 150, 9700 AD Groningen
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag
Openingstijden
Maandag, dinsdag en woensdag
9.00 – 13.00 uur
13.00 – 17.00 alleen op afspraak
Donderdag 9.00 – 20.00 uur
Vrijdag 9.00 – 13.00 uur
Storingsnummers
Algemeen: 14 0528
(buiten kantooruren: 06-52580755)
Riool en gemalen: 14 0528
(buiten kantooruren: 06-52580756)

MEDEDELINGEN
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Hier vindt u een overzicht van de
bekendmakingen van de gemeente
Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- De Boeier 6, Hoogeveen, bouwen van
een carport (22 augustus 2017).
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.
SLOOPMELDINGEN (datum besluit)
-- Atlaslaan 31, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende dakplaten
(24 augustus 2017).
-- Carstenswijk 94, Elim, verwijderen van
asbesthoudend materiaal
(18 augustus 2017).
-- De Putter 39, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende bitumen lijmlaag
(22 augustus 2017).
-- Helios 172, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudend materiaal
(21 augustus 2017).
-- Roelof Koopsweg 9, Hollandscheveld,
verwijderen van asbesthoudend materiaal (18 augustus 2017).
-- Sterrenlaan 31, Hoogeveen, verwijderen van diverse asbesthoudende materialen (21 augustus 2017).
-- Zuiderkruis 120, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudend vloerzeil en
restanten in de cv-ruimte
(21 augustus 2017).
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OVERIG
VERWIJDERING GEGEVENS UIT LANDELIJK
REGISTER KINDEROPVANG EN
PEUTERSPEELZALEN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen
maakt bekend dat ingaande 4 september
2017 op verzoek van Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen onderstaande
registraties uit het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen worden verwijderd:
-- peuterspeelzaal ’t Ankertje, Otto
Zomerweg 1, 7913 AE Hollandscheveld
met registratienummer 192175178;
-- peuterspeelzaal ’t Köppeltie, Boekenberghstraat 12, 7906 GA Hoogeveen
met registratienummer 159398691;
-- peuterspeelzaal ’t Sterretje, Grote Beer
22, 7904 LW Hoogeveen met registratienummer 512800583;
-- peuterspeelzaal ‘t Wolfje dependance Goudvink, De Vink 6, 7905 HN
Hoogeveen met registratienummer
461205968;
-- peuterspeelzaal ‘t Wolfje dependance
Krullevaar, Korhoenlaan 3, 7905 GT
Hoogeveen met registratienummer
948819832;
-- peuterspeelzaal De Bloementuin,
Schweitzerstraat 21, 7909 AV
Hoogeveen met registratienummer
680746316;
-- peuterspeelzaal de Boskabouter,
Molenweg 4B, 7936 PB Tiendeveen
met registratienummer 198713265;
-- peuterspeelzaal De Buitelbam, Tilber
9, 7908 PB Hoogeveen met registratienummer 113028957;
-- peuterspeelzaal De Drie Turven,
De Spil 3, 7918 AX Nieuwlande met
registratienummer 588159025;
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-- peuterspeelzaal De Prugelties,
Veldbrake 5, 7933 PW Pesse met registratienummer 106218578;
-- peuterspeelzaal De Rakkertjes,
Carstensdijk 73, 7916 RA Elim met
registratienummer 121676833;
-- peuterspeelzaal De Skutterties,
Jan Naardingweg 1, 7914 PM Noordscheschut met registratienummer
916588403;
-- peuterspeelzaal De Speelkorf, Middenraai 79b, 7912 TH Nieuweroord met
registratienummer 893597739;
-- peuterspeelzaal De Porkies, Cavaljéweg 29, 7934 PJ Stuifzand met
registratienummer 225835824;
-- peuterspeelzaal De Sterrenhoeve,
Satellietenlaan 21, 7904 LN Hoogeveen met registratienummer
136639215;
-- peuterspeelzaal Pukkie, Booyenverlaat
7, 7908 EE Hoogeveen met registratienummer 132794779;
-- peuterspeelzaal Tamboerke, Jan Dekkerstraat 1 b, 7902 JG Hoogeveen met
registratienummer 125375268;
-- peuterspeelzaal Ukkie, Citroenvlinder
3, 7908 XN Hoogeveen met registratienummer 236672708;
-- peuterspeelzaal Villa Tamboerke,
Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen
met registratienummer 182390184.
Deze bekendmaking gebeurt
op grond van artikel 14 Besluit
registers kinderopvang, buitenlandse
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
CONTACT
Voor meer informatie over deze
mededelingen kunt u contact opnemen
met de Gemeentewinkel, telefoon
14 0528 of e-mail naar
info@hoogeveen.nl.

