Het Torentje
'Ploggen', opruimen terwijl
je sport: wethouder Vos
geeft aftrap

Gemeente Hoogeveen
wil alle kinderen kans
geven om mee te doen
Meer dan 100 partijen – waar onder gemeente Hoogeveen - hebben een convenant ondertekend waarmee ze beloven om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de effecten van kinderarmoede. Winkels, verzekeraars, gemeenten
en producenten zetten zich allemaal in om gezinnen in armoede heel praktisch te
helpen. De Alliantie Kinderarmoede wil ervoor zorgen dat er in 2030 geen kinderen meer hinder ondervinden van de effecten van kinderarmoede. Op dit moment
groeien in Nederland maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede.
Dat is 1 op 9 kinderen.
ARMOEDE SIGNALEREN

Foto: Kim Stellingwerf

UIT DE RAAD
AGENDA 11 APRIL
De gemeenteraad vergadert donderdag 11 april vanaf 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit:
-- 19.30 uur: Besluit over benoeming
van J. Bekkering tot tijdelijk raadslid.
-- Besluit over de benoeming vervangend lid voor het presidium en daarmee voorzitter van de informerende
en debatrondes van de raadsvergadering voor de rest van 2019.
-- Besluit bestemmingsplan Zuid 2017
en bestemmingsplan De Weide
(deelplan uitbreiding winkelcentrum
De Weide).
Besluit over rechtspositie raads- en
commissieleden.
-- Informatie over het budget voor het
kindcentrum Wolfsbos.

De gemeente Hoogeveen wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren, ook al
hebben ze hinder van financiële problemen - toch kunnen meedoen aan de
maatschappij en sociale activiteiten.
Daarvoor is het allereerst nodig dat armoede gesignaleerd wordt en ook bespreekbaar gemaakt. Zo kan aan de juiste mensen help geboden worden. Het is hiervoor
nodig ogen en oren in de gemeenschap te hebben om op de juiste plaatsen hulp te
kunnen bieden.
MEEDOEN

-- Presentatie college over de economische structuur in Hoogeveen.
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 21.15 uur afgesloten.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht, over onderwerpen die
op de informerende ronde staan, dan
kunt u contact opnemen met de griffie:
telefoon 140528 of e-mail
griffie@hoogeveen.nl.
De complete agenda vindt u op
www.hoogeveen.nl/gemeenteraad.
De vergadering kunt u volgen via
onze website of beluisteren via Radio
Hoogeveen. De raadsavond is openbaar. Iedereen is van harte welkom.

Met het Hoogeveense kindpakket kunnen kinderen bijvoorbeeld naar het zwembad, hun fiets laten onderhouden, een ID-kaart kopen en lid worden van de speelo-theek. De gemeente helpt ook via het Jeugdfonds sport en cultuur, waardoor
kinderen kunnen sporten en cultuurlessen kunnen volgen. Ook ondersteunt de
gemeente Stichting leergeld, die er ook voor zorgt dat kinderen kunnen ‘meedoen’,
bijvoorbeeld door het verstrekken van een fiets of een laptop.
STRESS DOOR ARMOEDE

Leven in armoede en met schulden heeft grote invloed op het leven. Het kan leiden
tot chronische stress. En dat heeft invloed op het gedrag. Met inzet van de hulpmethode Mobility mentoring wil de gemeente coaching (mentoring) bieden die uitgaat
van gelijkwaardigheid en die eraan bijdraagt dat mensen weer doelgerichter gaan
handelen. Deze aanpak helpt mensen dus om hun financiële en sociale problemen
aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven.
IN SAMENWERKING

Samen kun je meer bereiken dan alleen. Daarom heeft de gemeente het landelijk
convenant ondertekend. En het geldt binnen onze gemeente ook. Wethouder
Gert Vos: ‘De samenwerking begint bij de kinderen en jongeren die opgroeien in
armoede. Met hen willen we in gesprek over oplossingen. Verder stimuleren we de
verschillende organisaties die actief zijn op dit gebied om samen te werken en hun
aanbod op elkaar af te stemmen‘.

Wat doet de gemeente
rond evenementen?
Nog even en dan trappen we de lente
af met een aantal grote evenementen
in het centrum van Hoogeveen.

SPORT

Nederlands herenvolleybalteam 12 juni in Activum
In mei en juni spelen onze Oranje
volleybalmannen drie wedstrijden
op Nederlandse bodem in de CEV
Golden European League.
Op 25 mei, 9 juni en 12 juni zijn
Kroatië, Spanje en Estland de
tegenstanders in respectievelijk
Apeldoorn, Koog aan de Zaan en
Hoogeveen.

Op woensdag 12 juni om 19.30 uur
is sporthal Het Activum het podium
voor de wedstrijd Nederland - Estland. Kaarten zijn te koop op de
website www.volleybal.nl/
goldeneuropeanleague/tickets.

De Cascaderun en Koningsdag brengen weer veel mensen op de been
vanuit Hoogeveen en omstreken. Niet
alleen overdag maar ook ‘s avonds. En
daar hoort vaak ook een drankje bij.
Omdat deze evenementen voor ieder-

een een feest moeten blijven, heeft de
gemeente samen met de organisatoren
huisregels opgesteld. Zo schenken zij
geen drank aan minderjarige jongeren
en wordt zelf meegebrachte drank niet
getolereerd.
Zowel de organisatoren als de politie
en de gemeente zullen er op toezien
dat iedereen zich aan deze regels
houdt.
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Donderdag 11 april
-- Huis aan huis door basisscholen
De Morgenster en Apollo vanaf
18.45 uur in de wijk Krakeel.
-- Tussen 8.30 en 19.00 uur staan er
containers van basisschool
De Weidebloem naast de gymzaal
aan de Curiestraat in Hoogeveen.
-- Huis aan huis door basisscholen
De Krullevaar en De Goudvink
vanaf 18.30 uur in de wijk Wolfsbos.
Zaterdag 13 april
-- Huis aan huis door muziekvereniging Irene en basisscholen
De Regenboog en Het Blokland
vanaf 9.00 uur in Nieuweroord en
Noordscheschut. Het startpunt
is op de Molenweg 39 in Tiendeveen.
COLLECTEN

Deze week collecteert de Nederlandse Hartstichting. Volgende week gaat
het Nationaal Fonds Kinderhulp met
de collectebus langs de deuren.

UITAGENDA
PASSIESTONDE

Het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor houdt 13 april vanaf 20.00
uur in de Goede Herderkerk de
Passiestonde. De Passiestonde is
een concert met het oog op het
lijden van Jezus Christus en de wederopstanding met Pasen. In dit uur
van bezinning worden een aantal
bekende en minder bekende passieliederen door het koor ten gehore
gebracht.
n www.mannenkoorhoogeveen.nl
ARTIESTENAVOND

Op 13 april van 19.30 tot 24.00
uur presenteert Jeroen Oelen een
artiestenavond in het Des gebouw.
Een gezellige avond met verschillende artiesten.
CASCADERUN

Op 14 april wordt de 13e editie van
de Hoogeveense Cascaderun gehouden. De Cascaderun is
één van de grootste hardloopevenementen in Noord-Nederland. De
start is om 13.00 uur met de GigaG
Cascaderun. Het startschot van de
10 Engelse mijl is om 13.35 uur en
de 5 Engelse mijl start om 14.00 uur.
n www.cascaderun.nl
UNICEF KINDERLOOP

SPREEKUUR OMBUDSMAN

HOOGEVEENSE CASCADERUN - 14 APRIL

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 15 april.
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.

Om 9.55 uur op 14 april begint bij
het raadhuis de Unicef Kinderloop.
Dit onderdeel van de Cascaderun is
de grootste Kinderloop voor Unicef
in ons land.
n www.cascaderun.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

Stage-App laat
studenten
en ondernemers
Swipen langs
bedrijven
De app ‘Hallo Stage’ moet in het komende studiejaar voor scholieren en
studenten in de regio Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg de
nieuwe manier worden om een stage
te vinden. En voor ondernemers de plek
om hun stages aan te bieden en zichzelf
en hun bedrijf met een kort, snel zelf te
maken filmpje te presenteren. Studenten kunnen dan al swipend kijken welke
bedrijven stages hebben en wat die bedrijven doen. In de zomervakantie moet
de app een stevige basis en inhoud
hebben, want dan gaan veel scholieren
en studenten op zoek naar een stageplaats voor september.

Dienstregeling
De Bij tijdens
Cascaderun
Zondag 14 april vindt de Hoogeveense
Cascaderun plaats. Tijdens dit hardloopevenement zijn veel straten in Hoogeveen afgesloten. Voor stadsbus De Bij
betekent dit dat alleen de route Krakeel
wordt gereden.
Lijn 1 De Weide en lijn 3 Wolfsbos vervallen zondag 14 april. Op zondag wordt
gewoonlijk Krakeel en Wolfsbos gecombineerd, maar tijdens de Cascaderun
wordt alleen de route Krakeel gereden.
De eerste bus vertrekt om 10.50 uur
vanaf het station naar de Grote Beer en
de laatste bus rijdt om 16.20 uur vanaf
het winkelcentrum naar het station.

Collecteren voor
Cultuurfonds
en eigen
Verenigingskas
De 74e Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt gehouden
van maandag 20 tot en met zaterdag
25 mei. Elke collecterende organisatie
ontvangt de helft van het opgehaalde
bedrag voor de eigen clubkas. De andere helft komt ten goede aan cultuur en
natuur in onze provincie.
Alle culturele verenigingen en verenigingen op het gebied van natuur(behoud) worden uitgenodigd om actief
aan deze Anjeractie mee te doen. Aanmelden kan tot 1 mei. Neem voor inlichtingen of aanmelding contact op met de
gemeente.
Of kijk op www.anjeractie.nl.

Locaties Paasvuren
Voor de volgende locaties zijn vergunningen afgegeven voor een paasvuur.
Maar dat houdt niet automatisch in dat op die plek ook een paasvuur zal branden:
Zuideropgaande 156a

Hollandscheveld

2e Wijk

Nieuweroord

Pesserveldweg 8

Pesse

Schuinedijk 5

Fluitenberg

Beilerstraat 16

Pesse

Kerkweg 9

Pesse

Molenweg 14

Tiendeveen

Riegshoogtendijk 128b

Hollandscheveld

Schuinedijk

Fluitenberg

Kanaal westzijde 10

Tiendeveen

Hoofdweg

Stuifzand

Surfplas

Nijstad

Schoonhovenweg 4

Hollandscheveld

Zuideropgaande 154

Hollandscheveld

mr. Pieterswijk 101a

Elim

Haarweg 3

Tiendeveen

Ritmeesterweg 7

Hollandscheveld

Barsweg

Elim
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K!X Works begeleidt
vluchtelingen stage of baan
Een groep statushouders uit de gemeenten Hoogeveen en De Wolden
is begonnen met het programma K!X
Works! Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning
hebben.
K!X Works helpt statushouders op
weg naar een opleiding, stage of baan.
De komende drie maanden krijgen de
deelnemers wekelijks een training. Zo
oefenen ze bijvoorbeeld een sollicita-

tiegesprek, gaan ze op bedrijfsbezoek
en krijgen ze meer informatie over de
Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast
krijgen de deelnemers een ‘buddy’. Dit
is een vrijwilliger die gedurende een
half jaar begeleiding biedt in het proces.
De eerste bijeenkomst was in de raadzaal van Hoogeveen.
Burgemeester Karel Loohuis deed de
aftrap. Daarnaast hebben de deelnemers elkaar tijdens deze bijeenkomst
vooral beter leren kennen.

RUBRIEK GEHEIM VAN DE SMID

‘Het is een plek waar de honden zich
heerlijk kunnen uitleven’
HONDENSPEELTUIN
HOOGEVEEN

Vroeger was het nog een carpoolplaats,
maar sinds de verbreding van de A37
is de carpoolplaats opgeheven. Sinds
een jaar heeft deze locatie een nieuwe
inrichting. Dankzij inzet en doorzettingsvermogen hebben vrijwilligers met
ondersteuning van De Smederijen van
Hoogeveen een hondenspeeltuin aangelegd. Een mooi onderwerp voor het
Geheim van de Smid.

fietsers of honden die niet zo goed met
andere honden kunnen. Daar hadden
we wel ideeën over.’
Hoe pak je zoiets aan?
‘We hebben in de voorbereiding veel
hulp gehad van Martin Peelen, onze
gebiedsregisseur. Vooral het vinden
van een geschikte plek was een hele
zoektocht. Maar omdat we het heel
belangrijk vonden, hebben we het volgehouden en kunnen we uiteindelijk
gebruik maken van deze locatie.’

‘Je ziet al meteen het nut van de hondenspeeltuin’, zegt Anita met een glimlach wanneer een groepje honden een
nieuwe bezoeker enthousiast begroet.
Het is een sociaal gebeuren, waar de
honden elkaar ontmoeten, zich uit kunnen leven en met elkaar kunnen spelen.
‘Het lijkt op de mensenwereld hoor’,
zegt Anja desgevraagd.

Wat hebben jullie zelf gedaan?
‘Eigenlijk alles. We moesten een ontwerp maken om de locatie in te richten
en daarna moest er natuurlijk veel
gebeuren. Onze wijkbeheerder Sylvia
Kamman heeft ons hierbij geweldig
ondersteund. Het resultaat mag er zijn,
want het is een prachtige plek voor
onze honden geworden.’

Hoe is het idee voor de
hondenspeeltuin ontstaan?
‘Eigenlijk gewoon van de dagelijkse
wandelingen op de kanaaldijk. Daar
mogen de honden los lopen, maar dat is
niet altijd handig. Er zijn wandelaars en

Waarom vinden jullie het een
prachtige plek?
‘Er is ruimte. Honden kunnen er ongehinderd los lopen zonder anderen tot
last te zijn. Ze kunnen er hun energie
kwijt. We hebben een omheind ge-

deelte waar jonge en kleine honden
kunnen spelen zonder dat ze last
hebben van de grote honden. We zien
en horen van baasjes dat de honden
plezier hebben. En dat geldt ook voor
de baasjes natuurlijk.’
Er is ook een omheind gedeelte dat
je kunt reserveren. Waar is die plek
voor bedoeld?
‘Het is een plek waar je lekker met je
hond kunt trainen of apporteren. Daarvoor staan er attributen in dit gedeelte.
Het is ook geschikt voor honden die
niet kunnen of mogen spelen met
andere honden en natuurlijk loopse
teefjes. Ook dan moet je als eigenaar
deze ruimte reserveren.’

Wordt er veel gebruik gemaakt van
de hondenspeeltuin?
‘Wij zijn heel tevreden. Mensen
komen terug als ze een keer zijn geweest en ze reizen er ook wel voor. Zo
hebben we vaste bezoekers uit bijvoorbeeld Pesse en Hardenberg. Via
onze facebookgroep wordt er elke dag
afgesproken, mensen vinden het leuk
dat als ze naar de speeltuin gaan er
ook andere honden met hun baasjes
zijn. Deze facebookgroep is echt een
groot succes.’
Hoe betalen jullie alles om het terrein te kunnen onderhouden?
‘We moeten het vooral hebben van
donaties van bezoekers. Daarnaast
zijn er ook ondernemers die ondersteunen met spullen en werkzaamheden en kunnen bedrijven voor een
klein bedrag bij ons een bord plaatsen.
Eén keer in de maand organiseren we
een activiteit, waarvoor we een klein
bedrag aan entree vragen. We zijn erg
blij met deze plek voor de honden en
we blijven ons inzetten om dit te behouden en nog mooier te maken.’
VRAGEN, TIPS IDEEËN?
Neem dan per e-mail contact op met
de Stichting Hondenspeeltuin Hoogeveen: info.shh2@gmail.com.
Kijk ook eens op de website:
www.hondenspeeltuin-hoogeveen.nl

of bezoek ons op Facebook.

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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
RECTIFICATIE
In het Torentje van week 14 stond onder
de ingekomen aanvragen:
De Oplegger 18, Hollandscheveld, wijzigen van een aanvraag voor nieuw te
bouwen woning (26 maart 2019).
Dit moet zijn:
De Oplegger 16, Hollandscheveld, wijzigen van een aanvraag voor nieuw te
bouwen woning (26 maart 2019).
ONTVANGEN AANVRAGEN (ontvangstdatum)
-- A.G. Bellstraat 35, Hoogeveen, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (1 april 2019).
-- Boekweitlaan 65a, Hoogeveen, uitbreiden van een kerk (2 april 2019).
-- De Drie Veenen, nr n.n.b. (kavel S
1719) Tiendeveen, plaatsen van een

dakkapel (1 april 2019).
-- Dorpsstraat 55, Pesse, plaatsen van
reclame uitingen (1 april 2019).
-- Marten Kuilerweg 47, Hollandscheveld, afwijken van het bestemmingsplan voor een evenement
(1 april 2019).
-- Parmentierstraat 13, Hoogeveen,
gewijzigd uitvoeren van de situering
van het bouwen va neen bedrijfspand waarvoor reeds vergunning is
verleend (28 maart 2019).
-- Zonnedauw 14, Hollandscheveld,
plaatsen van een dakkapel
(4 april 2019).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- A.G. Bellstraat 55, Hoogeveen, bouwen van een bedrijfsgebouw (29
maart 2019).
-- Blankenslaan-West 46, Hoogeveen,
verbouwen van de woning (2 april
2019).
-- Brandligtswijk 104, Elim, plaatsen

van zonnepanelen (2 april 2019).
-- Brandligtswijk 1b en 1c, Elim, bouwen
van een woning (4 april 2019).
-- De Vink 2, Hoogeveen, bouwen van
een Kindcentrum (2 basisscholen en
een kinderdagverblijf) (1 april 2019).
-- Industrieweg 35, Hoogeveen, kappen
van een boom (29 maart 2019).
-- Kolkweg 17, Stuifzand, afwijken van
het bestemmingsplan voor het bewonen van een tijdelijke woning
(3 april 2019).
-- Kolkweg 17, Stuifzand, bewonen van
een tijdelijke woning (3 april 2019).
-- Menso Altinghof 1, aanleggen van
een inrit (2 april 2019).
-- Riegshoogtendijk 83, Hollandscheveld, bouwen van een schuur
(2 april 2019).
-- Rozenstraat 5, Hoogeveen, plaatsen
van een berging (2 april 2019).
-- Toldijk 9, Hoogeveen, verbouwen van
de woning (4 april 2019).
-- Trambaan 4a, Nieuweroord, bouwen
van een woning (28 maart 2019).
-- Trambaan 4c, Nieuweroord, tijdelijk

plaatsen van een stacaravan
(2 april 2019).
-- Trambaan 4d, Nieuweroord, tijdelijk
plaatsen van een stacaravan
(3 april 2019).

VERLENGING BESLISTERMIJN
(datum besluit)
-- Toldijk nabij nummer 31, Hoogeveen,
plaatsen van een transformatorstation (2 april 2019).

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (datum besluit)
-- Seringenlaan 91, Hoogeveen, kappen
van een eikenboom (29 maart 2019).

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 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 www.rechtspraak.nl.

AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Stichting Pesserrun, in en rondom
Pesse, 13 september 2019 van 16.00
uur tot 21.00 uur, Pesserrun
(29 maart 2019)
-- De heer Pater, Zuideropgaande 134,
Hollandscheveld, 7 tot en met 9 juni
2019, 3daagse piratenfeest
(29 maart 2019)
-- Stichting F.I.S., sportveld Eisenweg,
Stuifzand, donderdag 30 mei 2019
tot en met zondag 2 juni 2019, Feestweek Stuifzand 2019 (3 april 2019)
De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen.
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MEDEDELINGEN
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,
Achteromsedijk 8 c, Hoogeveen,
16 tot en met 19 mei 2019, Western
Weekend (2 april 2019)
-- P.G. Boer, Trambaan 6, Nieuweroord,
zaterdag 1 juni 2019 van 15.00 uur tot
zondag 2 juni 2019 01.00 uur,
Bruiloftsfeest in de tuin (2 april 2019)
-- Café De Lijst, terrassen t.h.v. Hoofdstraat 34 tot en met 38, Hoogeveen,
vrijdag 28 april 2019 van 17.00 uur
tot zaterdag 27 april 2019 01.00 uur,
Down with the King fest (2 april 2019)
-- Café De Lijst, terrassen t.h.v. Hoofdstraat 34 tot en met 38, Hoogeveen,
zaterdag 27 april 2019 van 16.00 tot
22.00 uur, Koningsdag (2 april 2019)
-- Café De Lijst, terrassen t.h.v. Hoofdstraat 34 tot en met 38, Hoogeveen,
zondag 28 april 2019 van 15.00 tot
20.00 uur, Jamsessies op het terras
(2 april 2019)
-- Hervormde Gemeente “De Brug”,
Tramweg 7, Noordscheschut, 4 mei
2019 van 9.00 tot 12.30 uur, Rommelmarkt (2 april 2019)
-- Ladies Circle 54 Hoogeveen, recreatieterrein Nijstad, Koedijk 8 in Hoogeveen, zondag 7 juli 2019 van 12.00
uur tot 21.00 uur, Drakenbootrace
(2 april 2019)
-- Sportclub Nieuwlande S.C.N., sportterrein S.C.N., De Spil, speeltuin,
Nieuwlande, zaterdag 1 juni 2019
tot en met 9 juni 2019, Dorpsfeest
Nieuwlande (2 april 2019)
-- Sportclub Nieuwlande S.C.N., Johannes Poststraat, Brugstraat, de Spil,
Nieuwlande, zaterdag 8 juni 2019
van 8.00 tot 17.00 uur, Braderie
(2 april 2019)
-- Café De Nachtwacht, Hoofdstraat 64,
Hoogeveen, zaterdag 27 april 2019
van 12.00 uur tot zondag 28 april
2019 01.00 uur, muziek vanuit tent
i.v.m. Koningsdag (2 april 2019)
-- Stichting Centrummanagement
Hoogeveen, centrum Hoogeveen,
zondag 28 april 2019 van 13.00 tot
17.00 uur, Modestad Hoogeveen en
koopzondag (4 april 2019)
-- Stichting Centrummanagement Hoogeveen, centrum Hoogeveen, zaterdag 27 april 2019 van 8.00 tot 18.00
uur, Koningsdag 2019 (4 april 2019)
-- Stichting Hoogeveense Cascaderun,
route door Hoogeveen en centrum
Hoogeveen, zondag 14 april 2019 van
10.00 tot 21.00 uur, Unicefloop,

Giga G Run, Cascaderun 5 Mijl, Cascaderun 10 Mijl, Afterparty
(5 april 2019).
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- Tijdens de (muziek)activiteiten van
café De Lijst wordt van vrijdag 26
april 2019 tot en met zondag 28 april
2019 de Hoofdstraat in Hoogeveen
ter hoogte van de huisnummers 34
en 13 afgesloten voor het verkeer
(2 april 2019)
-- In verband met de Braderie van
Sportclub Nieuwlande zijn de wegen
Johannes Poststraat, Brugstraat, de
Spil, allen in Nieuwlande, op zaterdag
8 juni 2019 van 8.00 tot 17.00 uur
afgesloten voor het verkeer
(2 april 2019)
-- In verband met activiteiten op
Koningsdag op 27 april 2019 is de
Schutstraat vanaf de kruising van
Limburg Stirumstraat tot de ovonde
afgesloten van 07.00 uur tot 19.00
uur (4 april 2019)
-- Tijdens de Unicefloop en Giga G Run
worden de Raadhuisstraat, Bilderdijklaan en Nicolaas Beetsstraat in Hoogeveen op zondag 14 april 2019 van
12.30 uur tot 14.00 uur afgesloten
voor het verkeer (5 april 2019)
-- Ten behoeve van de Cascaderun
en de afterparty worden het Van
Echtenplein, het Raadhuisplein, de
Prins Bernhardstraat en de Jacob
Marisstraat in Hoogeveen op zondag
14 april 2019 van 06.00 uur tot 21.00
uur afgesloten voor het verkeer
(5 april 2019)
-- Tijdens de Cascaderun worden diverse wegen in Hoogeveen tijdens het
passeren van de renners op zondag
14 april 2019 van 13.00 uur tot 16.30
uur tijdelijk afgesloten voor het verkeer (5 april 2019).
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
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN HOLLANDSCHEVELD,
DEELPLAN DE OPLEGGER 2018
Het college van B&W maakt bekend dat
de gemeenteraad op 28 maart 2019

het bestemmingsplan ‘Hollandscheveld, deelplan de Oplegger 2018’ heeft
vastgesteld en heeft besloten geen
exploitatieplan voor het gebied vast te
stellen. Het bestemmingsplan maakt
een vrijstaande woning mogelijk.
Het plangebied is gelegen aan de Oplegger (achtertuin Rechtuit 30) in Hollandscheveld.
De stukken liggen tot en met 22 mei
2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel.
U kunt de stukken ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0118.2018BP8024006-VG01.
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.
OVERIG
VERKIEZING LEDEN EUROPEES
PARLEMENT
STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Hoogeveen
maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei
2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
Machtiging door schriftelijke aanvraag
volmachtbewijs
-- Bij Burgerzaken van de gemeente
zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij
volmacht te mogen stemmen.
-- Het verzoekschrift moet uiterlijk op
maandag 20 mei 2019 door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij

--

--

---

op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is
geregistreerd.
Het verzoekschrift kan niet worden
ingediend door de kiezer aan wie al
een kiezerspas is verstrekt of door de
kiezer aan wie het is toegestaan om
per brief te stemmen.
Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden,
moet op dinsdag 9 april 2019 als
kiezer zijn geregistreerd binnen het
gebied waarvoor de verkiezing geldt.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
Een volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of zelf aan
de stemming deel te nemen.

MACHTIGING DOOR OVERDRACHT
VAN DE STEMPAS OF KIEZERSPAS
-- De kiezer kan een andere kiezer die in
dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/
haar te stemmen.
-- De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas
en laat de kaart door de gemachtigde
medeondertekenen.
-- De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of
kiezerspas aan de gemachtigde over.
-- Tevens moet de kiezer een kopie van
een geldig identiteitsbewijs aan de
gemachtigde meegeven. Deze kopie
moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
-- Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de
stemming.
-- Een volmacht dat is verleend door
overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een
stem door de gemachtigde, door de
volmachtgever worden ingetrokken.
-- Een kiezer mag niet meer dan 2
(twee) volmachten aannemen.
-- De volmachtstem dient tegelijk met
de eigen stem te worden uitgebracht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt
door Burgerzaken.
STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Hoogeveen
maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei
2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar
stem uit te brengen in een willekeurig
stembureau in Nederland.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
-- Bij Burgerzaken van de gemeente
zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een
willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

-- Het verzoekschrift, alsmede de
stempas (indien reeds verstrekt),
moeten uiterlijk op maandag 20 mei
2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9
april 2019 als kiezer is geregistreerd.
-- Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief
aan de stemming te mogen deelnemen.
-- Bij inwilliging van het verzoek wordt
een kiezerspas verstrekt.
MONDELINGE AANVRAAG
-- De kiezer dient hiertoe, na ontvangst
van de stempas, doch uiterlijk op
woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur
de stempas over te leggen bij Burgerzaken van zijn/haar woonplaats
waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019
als kiezer is geregistreerd.
-- Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief
aan de stemming te mogen deelnemen.
-- Bij inwilliging van het verzoek wordt
een kiezerspas verstrekt.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas
kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw
kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt
identificeren mag u niet stemmen. Nadere inlichtingen worden verstrekt door
Burgerzaken.
CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

INFORMATIE
Gemeente Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Telefoon 14 0528
E-mail info@hoogeveen.nl
Internet www.hoogeveen.nl
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

