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KORT NIEUWS

Hoogeveense Roeivereniging
De Compagnie bestaat 10 jaar,
kom kijken bij de bedrijfsmijl
zondag in Hoogeveense Vaart

Wijziging
afvalinzameling

Wijziging afvalinzameling per 1 oktober 2017
Wat gaat er voor u veranderen? De inzamelfrequentie wijzigt als volgt:
• Restafval: één keer per vier weken;
• PMD (Plastic en Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons):
één keer per twee weken;
• GFT: één keer per twee weken.
Let op: uw vaste inzameldag kan ook veranderen.

Afvalkalender
Kijk vanaf 18 september 2017 op uw nieuwe persoonlijke afvalkalender
of op de afvalapp van Area. U kunt de afvalkalender vinden op
www.areareiniging.nl of www.sorteermee.nl. Als u uw postcode en
huisnummer intoetst, ziet u op welke dag u welk soort afval aan de
straat kunt zetten.
Wilt u de afvalkalender op papier ontvangen? Dan kunt u na 18 september
2017 contact opnemen met Area via telefoonnummer 0591 - 57 10 80.

Foto: Gerrit Boer

UIT DE RAAD
oranje 46.0.85.0
oker geel 0.35.100.10
AGENDA RAADSAVOND 7 SEPTEMBER 2017
groen
45.0.84.0
De raadsavond begint om 19.30 uur.
-- Gestart wordt met een korte besluitvormende vergadering. Hierin staan naast
de vaste agendapunten de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme, de wijziging van de verordening
voor advisering tegemoetkoming in planschade en de besluitvorming over het
rekenkameronderzoek naar de huisvesting en maatschappelijke begeleiding
van statushouders geagendeerd.
-- Rond 19.45 uur begint de debatronde. Hierin worden het bestemmingsplan
Buitengebied, parapluherziening externe veiligheid en overige milieucontouren en deelname van de gemeente Hoogeveen aan een gemeenschappelijke
regeling voor publiek vervoer Groningen Drenthe besproken.
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 21.15 uur afgesloten.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een van de geagendeerde
onderwerpen, kunt u contact opnemen met de griffie, e-mail:
griffie@hoogeveen.nl of telefoon 14 0528. U krijgt dan maximaal drie minuten
de gelegenheid om de raad te informeren.
De complete agenda vindt u op www.hoogeveen.nl/gemeenteraad.
De vergadering wordt live uitgezonden via Radio Hoogeveen.
De raadsavond is openbaar en iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig
te zijn.
De gemeenteraad heeft ook een programma ‘Gast van de Raad’. Als gast van
de raad krijgt u voorafgaand aan een raadsavond een kijkje achter de schermen
en kunt u de raadsavond bijwonen. Raadsleden en griffie vertellen over het
raadswerk en geven een toelichting op de onderwerpen die op de agenda staan
voor de raadsavond. Als u onze gast wilt zijn kunt u zich aanmelden bij
griffie@hoogeveen.nl. Bij voldoende aanmeldingen krijgt u een uitnodiging van
de griffie.
De agenda voor de raadsvergaderingen wordt vanaf nu gepubliceerd via een
ander programma. De locatie blijft hetzelfde, namelijk
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/Gemeenteraad/
Raadsvergaderingen/2017.
Hier vindt u alle raadsvergaderingen. Vervolgens ziet u als u klikt op de gewenste
datum een kalender, waarin u op het vakje met de datum kunt klikken op ‘Raad’.
Dan verschijnt de agenda van de betreffende vergadering.

Afvalwijzer 2017-2018
Het scheiden van afval is niet moeilijk. Kijk voor alle mogelijkheden van
afvalscheiding en de voorzieningen op de afvalwijzer. Hierin vindt u ook de
locaties van de afvalsorteerstraten en informatie over de milieupas en de
milieustraat, het ophalen of bestellen van PMD-zakken en het melden
van een vermiste of defecte container. De afvalwijzer is te bekijken op
www.sorteermee.nl en wordt medio september huis-aan-huis verspreid.
Op de website www.sorteermee.nl vindt u meer informatie over het
scheiden van afval. Een handig hulpmiddel bij het bepalen wat in welke
container hoort, is de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal
www.afvalscheidingswijzer.nl.
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Kom naar de opening van het nieuwe
sportseizoen op 16 september
De Hoofdstraat staat op 16 september
van 13.00 – 17.00 uur geheel in het
teken van de sport. Kom langs en
maak kennis met de sportverenigingen
uit de gemeente Hoogeveen.
Kom turnen, honkballen of schieten
op het plein voor de Hoofdstaatkerk.
Langs de Cascade staan sportverenigingen waar je kennis kunt maken met
judo, zelfverdediging, armworstelen,
korfbal, dansen, fietsen, taekwondo,
roeien en basketbal. Op het podium
in de Cascade worden leuke sportde-

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.

KORTE CURSUS
Met een korte cursus wordt je opgeleid tot ‘Citytrainer’ en ben je daarna
in staat het heft in eigen hand te nemen en alleen of met je vrienden een
leuke activiteit te organiseren. Wacht
niet af tot iemand anders wat gaat
organiseren, maar organiseer het zelf!
In het najaar van 2017 start de eerste
cursus voor jongeren in Hoogeveen.
Tijdens deze cursus ontwikkel je ta-

Donderdag 14 september
-- Huis aan huis door basisscholen
De Krullevaar en De Goudvink vanaf 18.30 uur in de wijk Wolfsbos.
-- Huis aan huis door basisscholen
De Morgenster en Apollo vanaf
19.00 uur in de wijk Krakeel.

n UITAGENDA
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DINER IN HET PARK
Op 9 september voor Bios in het park
is er Diner in het park. Een pop-up
diner waarbij de opbrengst naar het
goede doel Samenloop voor Hoop
Elim gaat.
BIOS IN HET PARK
9 september is er een nieuwe editie
van Bios in het Park. Een openluchtbioscoop in het sfeervolle Steenbergerpark te Hoogeveen. Er wordt een
recente film vertoond en vanaf 19.00
uur is er al muziek en eten en drinken
te koop. Om 20.30 uur start de film.
U!TDAGEND HOOGEVEEN
Op 8 en 9 september is er in en om
de Tamboer Uitdagend Hoogeveen.
Uitdagend Hoogeveen is de bruisende
start van het culturele seizoen in het
centrum van Hoogeveen! Net als in
voorgaande jaren is er weer volop
straattheater en treden vele bands
op. De toegang is gratis.
n www.uitdagend.nl
BLOEMENCORSO ELIM
Op 9 september vindt het jaarlijkse
bloemencorso van Elim plaats. Met
prachtige versierde wagens en gezellige muziek zal dit ook dit jaar weer
het hoogtepunt van de feestweek
van Elim zijn.
n www.bloemencorso-elim.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
www.dehoofdletterh.nl/agenda.

Ook de duik-, biljart-, schaats-, golf-,
jeu de boules-, bowls-, crossfit-, badminton- en volleybal vereniging zijn in
de Hoofdstraat te vinden.

Word jij een ‘Citytrainer’?
Wil jij wat doen voor jouw vereniging
of buurt? Of heb je een leuk idee voor
een toffe activiteit, maar weet je niet
hoe je het aan moet pakken? Geef je
dan op voor ‘Citytrainers’! Dit project
start binnenkort in de gemeente
Hoogeveen en is onderdeel van Jong
Hoogeveen.

Spreekuur ombudsman

mo’s gegeven. Je kunt zelfs een stukje
peddelen op de Cascade.Het kruispunt
Hoofdstraat/Nicolaas Beetsstraat is
ingericht door TC de Weide, ZPC Hoogeveen, Manege Smit, Gymnastiekvereniging Kwiek, HHC en club Repeat.
Ook zij laten je graag proeven aan hun
sport.

INZAMELING OUD PAPIER
Zaterdag 9 september
-- Huis aan huis door basisschool
Tiendeveen in Tiendeveen vanaf
9.00 uur.
-- Huis aan huis door Muziekvereniging Irene, basisschool
De Regenboog en basisschool
Het Blokland vanaf 9.00 uur in
Nieuweroord en Noordscheschut.
Het startpunt is op de Molenweg
39 in Tiendeveen nabij Noordscheschut.

lenten en leer je vaardigheden waar
je de rest van je leven profijt van
kan hebben! Na de cursus kun je als
‘Citytrainer’ aan de slag in de praktijk
tijdens een stage bij een sportvereniging, wijkcentrum, cultuur- of natuurinstelling.
MEER INFORMATIE EN OPGAVE
Wil je meer informatie over ‘Citytrainers’ of ben je al enthousiast
geworden? Neem dan contact op met
projectleider Harold Wassink via telefoonnummer 06-51118733 of e-mail
h.wassink@dewoldenhoogeveen.nl.

Onderzoek: Hoe
veilig voelt u zich?
In de gemeente Hoogeveen wordt een
onderzoek uitgevoerd naar criminaliteit,
onveiligheid, buurtproblemen en het
optreden van politie, brandweer en
gemeente op het gebied van veiligheid:
de Veiligheidsmonitor. Ruim tweeduizend inwoners hebben onlangs een
vragenlijst ontvangen en kunnen hun
mening geven over hoe zij de veiligheid
in hun buurt ervaren.
De deelnemers zijn willekeurig geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. Burgemeester Karel Loohuis zou
graag zien dat zoveel mogelijk mensen
de vragenlijst invullen: ‘Dat is belangrijk, omdat de gemeente de uitkomsten
van het onderzoek onder andere bij het
bepalen van de lokale inzet van de politie en brandweer gebruikt.’ De resultaten worden begin 2018 verwacht.

Let op: mogelijk
gladheid op de weg!
Nee, dat komt niet door ijzel, maar door
modder. Deze maand begint de oogsttijd
en zullen de landbouwvoertuigen weer
veel rijden op de wegen – vaak met vieze
banden. Bij regenachtig weer kan er dus
modder ontstaan op de weg, waardoor er
kans is op slippen of glijden. Let dus goed
op de weg en pas uw snelheid aan.
Rijdt u op een landbouwvoertuig en
heeft u gezorgd voor een modderige en
onveilige weg? Plaats dan (reflecterende)
verkeersborden en waarschuw uw medeweggebruikers. Maak de weg schoon
door te schuiven of met water te spuiten.
U bent wettelijk verplicht om de weg
schoon te houden. Wilt u melding doen
van een vieze (en dus gevaarlijke weg)?
Bel dan met afdeling Beheer van de gemeente via telefoonnummer 14 0528.

Meedoen aan de
Duurzame
Huizen Route?
Heeft u ervaring met energie besparen
en duurzaam wonen? Heeft u iets aan
uw huis verbeterd en verduurzaamd?
Bijvoorbeeld zonnepanelen, vloer- of
spouwmuurisolatie of een gasloos huis?
Dan kunt u anderen op weg helpen door
mee te doen met de Duurzame Huizen
Route in de gemeenten Hoogeveen en
De Wolden. U kunt uw deur open zetten
voor mensen die meer willen weten over
hoe je dat doet, je huis verduurzamen.
Door uw kennis en ervaring te delen kunt
u anderen helpen met het verduurzamen
van hun woning. Dit kan via de website
en tijdens de opendeurdagen op
zaterdag 4 en 11 november 2017. Wilt
u meedoen? Meld dan uw huis aan op
www.duurzamehuizenroute.nl.
MEDEDELINGEN

Campagne ‘Scootervrienden’:
Hoe voorkom je ongelukken?
Bijna iedere dag gebeurt er in Drenthe
wel een ongeluk met een brommer of
scooter. Bij bijna de helft van die ongelukken raakt er iemand gewond. De kans
op een ongeluk is voor scooterrijders een
stuk groter dan voor automobilisten.

SCOOTERGUIDE
Naast de website met verhalen worden
ook andere middelen ingezet om scooter- en brommerrijders te bereiken. Zo
houdt de politie tijdens de campagneperiode extra controles.

Scooter-en brommerrijders zijn dus een
erg kwetsbaar groep in het verkeer.
Daarom start het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) de jaarlijkse campagne ‘scootervrienden’.
Een onoverzichtelijke kruising, één seconde niet opletten of een fietser die
uit het niets verschijnt, het kan allemaal
leiden tot een ongeluk. Op de website
www.scootervrienden.nl staan verhalen
van jongeren die het is overkomen. Aangrijpende verhalen, die laten zien wat
voor enorme impact een ongeval heeft
op je leven. Daarmee hoopt het VVBD
het belang van veiligheid te benadrukken bij scooter- en brommerrijders.

Tijdens die controles deelt de politie een
speciale ‘scooterguide’ uit, met tips en
regels voor scooterrijders. Want wat is
eigenlijk de boete voor het niet dragen
van een goed passende helm? Wat gebeurt er als je gesnapt wordt met een
opgevoerde brommer? En zijn spiegels
nou verplicht op een scooter of niet?

Smullen bij Plaizier voor reizigers De Bij
Stadsbus De Bij is blij met zijn klanten. Daarom is er nu een actie met
bakkerij Plaizier. Reizigers krijgen in
de bus een bon van Plaizier voor korting op brood, chocolade en de enige
echte Plaizier aardbeienslof.
“Wij vinden het ontzettend goed dat
er een echte stadsbus rondrijdt in
Hoogeveen,” legt Annet Plaizier uit.
“We zijn blij met De Bij, ook omdat
de bus langs elk van onze drie winkels rijdt. Dus blije Bij-rijders, kom
langs bij ons en gebruik de kortingsbon!” Bakkerij Plaizier is te vinden

MEDEDELINGEN

Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Jan Wintersdijkje 52, Hollandscheveld,
kappen van 3 berken voor de woning
(28 augustus 2017).
-- Spiegelstraat 6, Hoogeveen, verwijderen van de schoors (29 augustus 2017).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Reindersweg 28-3, Pesse,
bouwen van een recreatiewoning
(24 augustus 2017).
VERLENGING BESLISTERMIJN
(datum besluit)
-- Dr. G.H. Amshoffweg 1, Hoogeveen,
uitbreiden van een technische ruimte
op het dak van gebouw A van het
ziekenhuis (25 augustus 2017).
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
Noord-Nederland om een voorlopige
voorziening vragen. U kunt ook digitaal
een verzoekschrift indienen bij de
rechtbank. Voor meer informatie zie
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

MEDEDELINGEN

Buurtrestaurant de Vecht gaat door

in winkelcentrum De Grote Beer, in de
Nije Nering en aan de Schutstraat. De
actie is geldig tot en met 18 november.

MEDEDELINGEN

SLOOPMELDINGEN (datum besluit)
-- Atlaslaan 31, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende dakplaten
(24 augustus 2017).
-- De Arend 47, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen
(29 augustus 2017).
-- Eisenhowerstraat 64, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudend vloerzeil
(28 augustus 2017).
BESTEMMINGSPLANNEN
-- Vooraankondiging bestemmingsplan
Nieuweroord, deelplan Middenraai 84,
2017
Het college van B&W maakt bekend
dat voor het perceel bekend als Middenraai 84 te Nieuweroord, een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het
in voorbereiding zijnde bestemmingsplan maakt het mogelijk de bestaande
schuur op het perceel in gebruik te
nemen als woning. In het huidige
bestemmingsplan heeft het perceel de
bestemming wonen zonder een bouwvlak. Hierdoor is bewoning van de
schuur juridisch gezien niet mogelijk.
Het nieuwe bestemmingsplan zal dit
planologisch mogelijk maken.

-- Vooraankondiging bestemmingsplan
Nieuwlande, deelplan uitbreiding
begraafplaats 2017
Het college van B&W maakt bekend
dat voor de uitbreiding van de begraafplaats aan de Boerdijk te Nieuwlande, een nieuw bestemmingsplan
wordt voorbereid. Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan maakt
de uitbreiding van de bestaande
begraafplaats mogelijk in westelijke
en zuidelijke richting. De uitbreiding
zal plaatsvinden in percelen die nu in
gebruik zijn als bos en volkstuinen. In
het huidige bestemmingsplan hebben

MEDEDELINGEN

Het Buurtrestaurant de Vecht blijft succesvol, daarom gaat het ook de komende
maanden gewoon weer door. Het volgende Buurtrestaurant vindt plaats op
zondag 10 september. Dan wordt weer
‘Eten op zondag in de Vecht’ georganiseerd voor bewoners uit de wijk de Weide en Erflanden. Schuift u ook gezellig
aan in het Buurtrestaurant?
Oudere bewoners kunnen de zondag
als een lange dag ervaren en daarom
organiseert Stichting Welzijnswerk

MEDEDELINGEN

deze percelen de bestemmingen Bos
en Recreatie. Het gebruik als begraafplaats is niet mogelijk. Het nieuwe
bestemmingsplan zal de uitbreiding
planologisch mogelijk maken.
-- Vooraankondiging bestemmingsplan Hollandscheveld,
wijzigingsplan Hollandscheveldse
Opgaande naast 38, 2017
Het college van B&W maakt bekend
dat voor het perceel naast Hollandscheveldse Opgaande 38 , een wijzigingsplan wordt voorbereid.
Het in voorbereiding zijnde wijzigingsplan maakt één vrijstaande woning
met bijbehorende bijgebouwen mogelijk op het perceel direct ten westen
van Hollandscheveldse Opgaande 38.
Het perceel is kadastraal bekend als
gemeente Hoogeveen sectie D, nummer 5192. De wijzigingsbevoegdheid
is opgenomen in het bestemmingsplan
Hollandscheveld 2011.
Naar aanleiding van deze vooraankondigingen is het nog niet mogelijk te reageren. Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd bij de
Gemeentewinkel. De kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in Het Torentje
en de Staatscourant. In deze kennisgeving zal worden aangegeven wanneer en
op welke wijze gereageerd kan worden
op het ontwerpbestemmingsplan.
Er worden geen andere instanties expliciet in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het op te stellen plan,
anders dan de instanties conform artikel
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, zoals het Waterschap, de provincie
Drenthe, woonadviescentrum, hulpverleningsdiensten en nutsbedrijven.
Voor informatie kunt u contact opnemen
Mark Hoogvliet.

MEDEDELINGEN

samen met de Vecht een gezellig etentje in Woonzorgcentrum de Vecht. De
aanvangstijd van het Buurtrestaurant is
10.30 uur. Eerst wordt er een kopje koffie
gedronken in het restaurant en aansluitend wordt daar een drie-gangendiner
geserveerd.
De kosten zijn € 8 per persoon. Voor
meer informatie en/of aanmelden kunt
u uiterlijk 7 september contact opnemen
met de receptie van het Jannes, locatie
de Vecht, tel 200 270.

MEDEDELINGEN

MILIEU
Publicatie melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen
maakt bekend de volgende melding op
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen van:
-- L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuisinopvang.
nl Drenthe, Grote Kerkstraat 65,
7902 CG Hoogeveen. De melding
heeft betrekking op het starten van de
inrichting.
-- Terberg Techniek Hoogeveen, Stephensonstraat 35, 7903 AS te Hoogeveen. De melding heeft betrekking
op het demonteren van autowrakken.
-- Teuns Vleesservice, Buitenvaart 211010, 7905 SX Hoogeveen. De melding
heeft betrekking op het starten van de
inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
BEPERKTE MILIEUTOETS
(reguliere procedure)
Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen heeft besloten
om de volgende omgevingsvergunning
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:
-- Stephensonstraat 35 te Hoogeveen,
demonteren van voertuigen
(4 september 2017).
Bezwaar en voorlopige voorziening.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken
door het indienen van een gemotiveerd
bezwaarschrift. Als onverwijlde spoed dit
vereist, kan ook een verzoek om voor-

MEDEDELINGEN

lopige voorziening worden gedaan bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150,
9700AD Groningen).
CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

INFORMATE

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.

Daarnaast worden er posters verspreid, is
er bioscoopreclame te zien en worden er
radiospotjes gedraaid. Allemaal met het
doel om de veiligheid van brommer- en
scooterrijders te vergroten.

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)

