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Hoogeveen feliciteert ‘onze’
Vivianne Miedema en de
Oranjeleeuwinnen met het
Europese kampioenschap

Wethouder Otten op
bezoek bij innovatief
maakbedrijf Profilco
Wethouder Bert Otten heeft vorige week het ‘High tech connect-magazine’
overhandigd aan directeur Jan Tabak van Profilco. Dit is een uiterst innovatief bedrijf
als het gaat om het ontwikkelen en produceren van allerlei soorten filters en
scheidingstechnieken.
VIERKANT VOOR WERK
In het kader van Vierkant voor Werk, het samenwerkingsproject tussen Coevorden,
Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, vond laatst een ontmoeting plaats tussen dertig
bedrijven uit deze regio met een even groot aantal in de High Tech sector in Twente.
Het was de eerste
aanzet tot het
ontwikkelen van
een zinvol bedrijvennetwerk in de
maakindustrie in
de Vierkantregio.
Directeur Mischa
Baert van Fokker
was gastheer van
deze eerste ontmoeting.

foto: www.dijksfotografie.com

oranje 46.0.85.0
oker geel 0.35.100.10
groen 45.0.84.0

SPORT

Trappen, Happen en Stappen met
volop leuke kinderactiviteiten
Van dinsdag 22 augustus tot en met
vrijdag 25 augustus kunnen alle
kinderen samen met hun ouders/
verzorgers meedoen aan ‘Trappen,
Happen en Stappen’.
Bij deze retro rijwielvierdaagse staat
het fietsen centraal. De start is elke
dag bij Maxx Sports and Events aan de
Terpweg 1 in Hoogeveen. Er zijn routes
van 30 en 40 kilometer.
De Hoogeveensche Rijwielvierdaagse is
een leuk evenement voor jong en oud.
Zo worden de stempelposten voorzien
van muziek, theater, demonstraties en
lekker eten. Op de 30-kilometerroute
is er voor kinderen genoeg te beleven.
Iedere dag ontvangen ze een leuk
doe-boekje voor onderweg.
Sportief Hoogeveen is op dinsdag
aanwezig om samen met de kinderen
een gezonde traktatie te maken en

Wethouder Bert Otten wil juist deze kleine, vaak onbekende bedrijven, de zogenaamde ‘hidden champions’ graag meer over het voetlicht brengen. ‘We laten nog lang
niet genoeg zien welke fantastische bedrijven er in het midden- en kleinbedrijf in
Hoogeveen gevestigd zijn’, aldus Otten.

begeleidt op woensdag een BMXactiviteit. Ook op donderdag en
vrijdag zijn er leuke kinderactiviteiten.
Meer informatie staat op
www.trappenhappenstappen.nl.
Op deze website kunt u zich ook
aanmelden voor het evenement.

Zondag buurtrestaurant De Vecht open
Stichting Welzijnswerk houdt zondag 13
augustus in woonzorgcentrum De Vecht
weer een gezellig etentje voor ouderen.

MAGAZINE
Het magazine is
de neerslag van
de eerste netwerkdag tussen
Foto: Gerrit Boer
bedrijven in de
moderne maakWethouder Bert Otten (links) overhandigt directeur Jan Tabak van Profilco
industrie. Eén van
het ‘High tech connect-magazine’
de aanwezige
bedrijven op High Tech connect was Profilco uit Hoogeveen. Een modern innovatief
maakbedrijf. Het bedrijf opereert nationaal, maar levert ook internationaal aan tal van
grote industrieën over de hele wereld.

Aanmelden kan tot en met 10 augustus
bij de receptie van het Jannes, locatie
De Vecht, of telefonisch via 0528-200270.

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 28 augustus
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.

Op vakantie?

Pak je eigen (brand)veiligheid in
Kijk voor meer informatie op
www.brandveiligheidthuis.nl

Drenthe

‘Elke stap telt’ unieke combinatie
van sportiviteit en gezelligheid
De gemeente Hoogeveen en de Wolden
nodigt niet-actieve, minder actieve en
sportieve 55-plussers uit voor een informatiebijeenkomst over het nieuwe project ‘Elke stap telt’. Deze bijeenkomsten
vinden plaats op 28 en 29 augustus.
Na afloop kunt u zich daar eventueel
aanmelden voor deelname aan het
project ‘Elke stap telt’.
Een stappenteller, persoonlijke opbouwplannen, verbeteren van de conditie,
samen wandelen en gezelligheid.
Het zijn enkele ingrediënten van het
succesvolle wandeltrainingsprogramma
Elke stap telt.
IN 10 WEKEN BETERE CONDITIE
In tien weken tijd uw conditie verbeteren, zodat het u lukt om een paar kilometer te wandelen. Of als ervaren wandelaar toewerken naar het wandelen van
20 kilometer. Dat is in het kort het doel
van ‘Elke stap telt’. Het wandelprogramma is voor iedereen verschillend. Elke
deelnemer werkt op zijn of haar eigen
niveau aan de conditie. Kosten voor het
project zijn € 35,00.
INSTAPNIVEAU BEPALEN
Voor de eerste wandelbijeenkomst wordt
een wandeltest afgenomen. Aan de
hand van de testresultaten wordt per
deelnemer het instapniveau bepaald en
krijgt iedereen een stappenteller en een
individueel opbouwprogramma.
WANDELEN EN GEZELLIGHEID
Naast het opbouwen van de conditie is
het ook heel gezellig om mee te doen.

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Donderdag 10 augustus
-- Huis aan huis door basisscholen
De Morgenster en Apollo vanaf
18.45 uur in de wijk Krakeel.
Zaterdag 12 augustus
-- Huis aan huis door muziekvereniging Irene en de basisscholen
De Regenboog en Het Blokland
vanaf 9.00 uur in Nieuweroord en
Noordscheschut. Het startpunt is
op de Molenweg 39 in Tiendeveen
nabij Noordscheschut.
COLLECTEN
Vanwege de zomervakantie zijn er
tot 3 september geen collecten.

UITAGENDA
PULLEDAG: SPORTIEF
Donderdag 10 augustus is er de
derde Pulledag. De bezoekers krijgen
veel spektakel voorgeschoteld met
onder andere freerunning, een BMXworkshop en een optreden van Marco
Bonisimo. Tijdens deze Pulledag is er
een platenmarkt in het centrum. Kijk
voor het volledige programma op de
website.
Tijdens de Hoogeveense Pulledagen
krijgen reizigers van stadsbus De Bij
een waardebon voor een gratis ijsje.
De bon is in te leveren bij Toscana
aan de Schutstraat voor een heerlijk
hoorntje met een dot ijs in een
smaak naar keuze. De bon is op alle
Pulledagen in de bus verkrijgbaar.
De bon is tot 1 september geldig.
n www.dehoofdletterh.nl
HISTORISCHE FOTOWANDELING
MET GIDS
Op 12 augustus kunt u deelnemen
aan de historische fotowandeling
‘Retourtje station Hoogeveen’. Met
een grote stapel oude foto’s onder
de arm neemt gids Jan Pol u mee
van het centrum naar het station van
Hoogeveen. Hij laat langs de route
historische foto’s zien waar je samen
kunt bekijken hoe de geschiedenis de
omgeving heeft veranderd. Of niet.
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
www.dehoofdletterh.nl/agenda.

Wekelijks komen alle deelnemers bij
elkaar om hun nieuwe weekschema op
te halen, ervaringen uit te wisselen en
samen een mooie wandeling te maken.
Zo ontmoet je andere deelnemers en kun
je afspreken om ook gedurende de week
samen met iemand te wandelen.
AANMELDEN STARTBIJEENKOMST:
Hoogeveen
maandag 28 augustus
14.00-16.00 uur
Sporthal Activum, Sportveldenweg 2,
Hoogeveen
De Wolden
dinsdag 29 augustus
9.30- 11.30 uur.
Ontmoetingscentrum De Boerhoorn,
Oosterweg 14, Zuidwolde
In overleg worden dag en tijdstip van de
cursus bepaald. Bent u geïnteresseerd?
Meldt u zich dan aan via email.
Hoogeveen:
eweismann-hooijer@sportdrenthe.nl.
De Wolden:
gerdo.van.dalen@dewoldenhoogeveen.nl

VRAGEN EN INFORMATIE
Eefke Weismann-Hooijer, sportfunctionaris senioren gemeente Hoogeveen: tel.
0528-233775 (SportDrenthe).
Gerdo van Dalen, sportfunctionaris gemeente de Wolden: tel. 06-52580764.

Muskuseenden zorgen
voor overlast in Krakeel
De gemeente laat in Krakeel ongeveer
25 muskuseenden vangen uit de omgeving van de Zenithlaan. De eenden
horen niet in een woonwijk. Die is
daarvoor te klein. Ook veroorzaken ze
overlast met hun uitwerpselen en geluid. De eenden planten zich heel snel
voort, zodat nog meer overlast valt te
verwachten als er niet wordt ingegrepen. Ze zijn zeer vruchtbaar en kunnen
wel tot dertig eieren per nest leggen.
Dat doen ze twee tot drie keer per jaar.
Hofganzen Ganzenbescherming Nederland, een gespecialiseerd bedrijf,
gaat de eenden op een diervriendelijke
manier vangen. Vervolgens worden de
eenden ondergebracht in de opvang
van Stichting Akka’s Ganzenparadijs. De
stichting zorgt daarna voor herplaatsing.
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Hier vindt u een overzicht van de
bekendmakingen van de gemeente
Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Coevorderstraatweg 29, Noorscheschut, vergroten van een woning
(31 juli 2017).
-- Coevorderstraatweg 69, Noorscheschut, verbouwen van een bedrijfsruimte (28 juli 2017).
-- Hendrik Reindersweg 28 3, Pesse,
bouwen van een recreatiewoning
(31 juli 2017).
-- Het Loo 8 (voorlopig adres), Hoogeveen, bouwen van een woning
(28 juli 2017).
-- Schilperoorstraat 2, Hoogeveen,
uitbreiden van het woongebouw met
een ketelhuis (1 augustus 2017).
-- Zuideropgaande 10b, Hollandscheveld,
verleggen van de inrit (30 juli 2017).
-- Zwanenbloem 26, Hoogeveen, verbouwen van een woning (29 juli 2017).
-- Zwartschaap 24b, Stuifzand, plaatsen
van 8.200 zonnepanelen voor een
periode van 10 jaren (28 juli 2017).
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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.

SLOOPMELDINGEN (datum besluit)
-- I Philipsonstraat verwijderen van
asbesthoudende materialen uit de
woning (1 augustus 2017).
-- Kanaal W.Z. 18, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten
van een schuur (1 augustus 2017).
-- Kerkenkavel 38a, Hollandscheveld,
saneren van beplating uit cv-ruimte en
garage (1 augustus 2017).
-- Oostering 52, Pesse, verwijderen van
asbesthoudende dakplaten uit een
schuur (28 juli 2017).
-- Siberie 9, Tiendeveen, verwijderen van
asbesthoudende dakplaten van een
kapschuur (1 augustus 2017).
-- van Leeuwenstraat 10, Elim, verwijderen van de onderlaag van het vloerzeil
uit de berging (1 augustus 2017).
EVENEMENTEN

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Vereniging voor Volksvermaak Nieuweroord, evenemententerrein Slag,
Nieuweroord, 22 augustus 2017 tot
en met 27 augustus 2017, Feestweek

PULLEDAGEN
MET EEN HOOFDLETTER
10 AUGUSTUS
‘Sportief’

17 AUGUSTUS

24 AUGUSTUS

‘Straattheater’

‘Fietsen’
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Nieuweroord (31 juli 2017).
-- Niquell V.O.F., diverse locaties en routes door de gemeente Hoogeveen,
22 augustus 2017 tot en met 25
augustus 2017, Hoogeveensche
Rijwielvierdaagse Trappen, Happen en
Stappen (3 augustus 2017).
-- Stichting Aktiviteiten Kommissie
’t Oekie, evenemententerrein Hendrik
Raakweg, Hollandscheveld, 20 augustus 2017 tot en met 26 augustus
2017, Feestweek Hollandscheveld
(3 augustus 2017).
-- Stichting Aktiviteiten Kommissie
’t Oekie, Het Hoekje en Zuideropgaande, Hollandscheveld, zaterdag 26
augustus 2017 van 7.00 tot 18.00 uur,
Jaarmarkt en kinderrommelmarkt
(3 augustus 2017).
-- Stichting Motorsport Pesse, Kampiepensweg 8, Pesse, zaterdag
12 augustus 2017 van 12.00 tot 21.00
uur, Motorcross (3 augustus 2017).
-- Stichting Motorsport Pesse, Kampiepensweg 8, Pesse zaterdag 12 augustus 2017 van 21.00 uur tot zondag
13 augustus 2017 01.00 uur, Live
muziek vanuit de feesttent
(3 augustus 2017).
-- Werkgroep Uitdagend, het Tamboerplein, Hoofdstraat vanaf de Grote
Kerkstraat tot Willemskade, Museumlaantje en de Beeldentuin van De
Tamboer, alles in Hoogeveen, vrijdag
8 september 2017 van 20.45 uur tot
23.00 uur en op zaterdag 9 september
2017 van 13.00 uur tot 18.00 uur,
Poppodium en Uitdagend
(3 augustus 2017).
-- Zwem-en Poloclub Hoogeveen,
Bentincksdijk 10, Hoogeveen, vrijdag
8 september 2017 van 18.00 tot 21.00
uur, Rommel-/Kleedjesmarkt
(3 augustus 2017).
-- De heer L. Kruize, Winkelcentrum
De Grote Beer en MFC Krakeel, Hoogeveen, zaterdag 9 september 2017 van
10.00 uur tot 23.00 uur, Wijkfestival
Krakeel (3 augustus 2017).
-- Stichting Welzijnswerk, MFC Krakeel,
Hoogeveen, zaterdag 26 augustus
2017 9.00 uur tot zondag 27 augustus
2017 01.00 uur, Rommelmarkt en
diverse activiteiten t.b.v. goede doel
Kika (3 augustus 2017).
-- Theater de Tamboer, Tamboerplein en
Beeldentuin, Hoofdstraat 17, Hoogeveen, zaterdag 2 september 2017 van
13.00 tot 17.00 uur, DJ Festival met
workshops (3 augustus 2017).
-- Mevrouw G. Baas – de Jonge,
dorpshuis Het Overschotje, Veldkamp
13 in Fluitenberg, zaterdag 2 september 2017 21.00 uur tot zondag
3 september 2017 01.00 uur, Late
Summer avond (3 augustus 2017).
-- Grand Café Het Postkantoor, Van Echtenstraat 35, Hoogeveen, vrijdag
1 september 2017 van 16.00 tot 24.00
uur en zaterdag 2 september 2017
van 10.00 tot 16.00 uur, Beachvolleybaltoernooi (4 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.
WEGAFSLUITINGEN (datum verleend)
In verband met de Feestweek van
Hollandscheveld zijn de volgende wegen
afgesloten in de periode van 20 augustus
2017 tot en met 26 augustus 2017:
-- Hendrik Raakweg nabij Het Hoekje/
Het Rechtuit (ter hoogte van de Hervormde Kerk), Kerkenkavel ter hoogte
van ’t Allee en de Roelof Koopsweg

Meer weten?

WWW.DEHOOFDLETTERH.NL

Op zaterdag 26 augustus 2017 ten
behoeve van de Jaarmarkt en de
kinderrommelmarkt van 06.00 uur tot
18.00 uur:
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-- Hendrik Raakweg, gedeeltelijk
Kerkenkavel, Jan van der Helmweg,
Roelof Koopsweg, Rechtuit vanaf
Zuideropgaande tot Gagelstraat,
Het Hoekje vanaf de Riegshoogtendijk
tot Zuideropgaande, Doorsnijding,
Blekberstraat en Zuideropgaande
(3 augustus 2017).
In verband met Uitdagend Hoogeveen
wordt op zaterdag 9 september 2017
van 8.00 tot 18.00 uur de Hoofdstraat
van Hoogeveen ter hoogte van huisnummer 1 afgesloten voor het verkeer
(3 augustus 2017).
In verband met het Beachvolleybaltoernooi van Grand Café Het Postkantoor
wordt de Van Echtenstraat in Hoogeveen
ter hoogte van het oude gebouw van de
Rabobank op vrijdag 1 september 2017
en zaterdag 2 september 2017 afgesloten voor het verkeer (4 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.

BESTEMMINGSPLANNEN
RECTIFICATIE INZAGETERMIJN ONTWERP
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED,
ACTUALISATIEPLAN 2016
Het college van B&W heeft voor het
buitengebied van de gemeente Hoogeveen een bestemmingsplan voorbereid.
Met dit bestemmingsplan wordt de
bestemming van ongeveer 40 locaties in
het buitengebied in overeenstemming
gebracht met het huidige gebruik. Dit ter
voorbereiding op de nieuwe beheersverordening Buitengebied.
De ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt opnieuw gestart,
omdat het plan bij de eerste ter inzage
legging niet digitaal te raadplegen was
op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
De stukken liggen van 10 augustus 2017
tot en met 4 oktober 2017 ter inzage bij
de Gemeentewinkel. U kunt de stukken
ook raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl, via de
volgende link
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0118.2016BP8096005-ON01.

MEDEDELINGEN

OVERIG
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van Burgerzaken blijkt
dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens
de Basis Registratie Personen (BRP)
staan ingeschreven. Het college
heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijsten van deze personen
op te schorten. Dit betekent dat zij
formeel niet meer op dat adres staan.
Het gaat om:
-- Dhr. O. Ranck, De Arend 6,
Hoogeveen per 27-06-2017
-- Dhr. M. Parhizkar, Hoofdstraat 181a,
Hoogeveen per 27-06-2017
-- Mw. W.J. Wiśniewska, Narcisstraat 43,
Hoogeveen per 27-06-2017
-- Mw. M.A. Wiśniewska, Narcisstraat 43,
Hoogeveen per 27-06-2017
-- Dhr. J. Guichelaar, Wilhelminastraat 3,
Hoogeveen per 30-06-2017
-- Dhr. F. Hartgers, Ruisvoorn 4,
Hoogeveen per 30-06-2017
-- Dhr. G.R.P. Leona, Albert Steenbergenstraat 31, Hoogeveen
per 05-07-2017
-- Dhr. D.L. Leona, Albert Steenbergenstraat 31, Hoogeveen
per 05-07-2017
-- Dhr. M. van Leur, Kerkenkavel 22,
Hollandscheveld per 05-07-2017
-- Dhr. D. Maandag, Oostering 22,
Pesse per 05-07-2017
-- Dhr. A.A.A. Al-Atar, Tichelwerkstraat 4,
Hoogeveen per 05-07-2017
Als belanghebbende kunt u tegen dit
besluit bezwaar maken bij het college.
Dit kan tot zes weken na de datum van
deze publicatie.
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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Edelhert 38 (voorlopig adres), Hoogeveen, bouwen van een woning
(3 augustus 2017).
-- Riegshoogtendijk 2 (voorlopig adres),
Hollandscheveld, bouwen van een
woning (3 augustus 2017).

AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- T. Duitman, route van Nieuwlande naar
Hollandscheveld, 16 september 2017
van 16.00 tot 24.00 uur, Gesponsorde
survivaltocht (12 juli 2017).
-- LBC Tiendeveen, in en rondom MFC
Tiendeveen, 22 tot en met 26 augustus 2017, Dorpsfeest Tiendeveen
(11 juli 2017).
-- Stichting Welzijnswerk Hoogeveen,
MFC Krakeel, Hoogeveen, 26 augustus
2017 van 9.00 uur tot 27 augustus
2017 01.00 uur, Rommelmarkt en
diverse activiteiten t.b.v. goede doel
Kika (27 juli 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.
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Tijdens de inzagetermijn kunt u uw
zienswijze over dit ontwerpplan bij de
gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u
contact opnemen met Frank Berting via
telefoonnummer 14 0528. Wij maken
ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een
deel daarvan niet openbaar mag worden
gemaakt, dan zullen wij die informatie
vertrouwelijk behandelen als hierop de
weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing
zijn.

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)

Kopje koffie in de stad?

De Bij - de Bus van Hoogeveen
Kijk op www.debijhoogeveen.nl of bel 088-3394780

