10 JANUARI 2018

Elim wint Protos Weering
zaalvoetbaltoernooi en
viert uitbundig feest
met alle supporters

Ga samen de verbinding aan
op zaterdag 20 januari
tijdens verbindingsfestival
Op zaterdag 20 januari gaan we samen de verbinding aan tijdens het Verbindingsfestival. We gaan een brug bouwen. Een letterlijke brug die het stadscentrum verbindt met
het Raadhuis. Een brug die inwoners en bestuurders met elkaar verbindt. Inwoners
hebben volop ideeën en we willen steeds meer samenwerken en samen bouwen aan
een mooie gemeente. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties gaan
wij Hoogeveen nóg mooier maken. Het Verbindingsfestival is bedoeld om inwoners en
bestuurders dichter bij elkaar te brengen en inwoners meer ruimte te bieden om hun
initiatieven mogelijk te maken.
Inwoners, gemeenteraadsleden, collegeleden en ambtenaren zijn samen op zoek naar
een nieuwe manier van werken, we doen het samen, anders! We laten tijdens het
Verbindingsfestival zien wat we al samen doen en hoe dat gaat. Inwoners vertellen
hoe zij deze samenwerking ervaren. Het verbeterplan van het Zwarte Dijkje in Noordscheschut is hier een mooi voorbeeld van. Ook Elim Energiek is aanwezig en vertelt
graag hoe zij het aangepakt hebben. U kunt genieten van hapjes uit alle windstreken:
Turkse lekkernijen, Hollandse snert, Molukse hapjes, ouderwetse kniepertjes en nog
veel meer lekkers. U kunt meedoen aan workshops: ‘Praat met de raad’ of ‘Werken
met Netwerken’.
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110 mensen starten het jaar
sportief met een gratis fittest

oranje 46.0.85.0
oker geel 0.35.100.10
groen 45.0.84.0

Donderdag 4 januari zijn 110 inwoners
uit Pesse, Fluitenberg en Stuifzand in de
leeftijd van zestig jaar en ouder het jaar
sportief gestart. Zij hebben deelgenomen aan een fittest in dorpshuis
De Wenning in Pesse. Tijdens de fittest
werd onder andere bloeddruk, bloedsuiker, coördinatie, uithoudingsvermogen
en lenigheid gemeten, gevolgd door een
adviesgesprek.
PROJECT ‘GEZOND EN FIT OUDER
WORDEN’
De fittest is onderdeel van het succesvolle project ‘Gezond en Fit ouder worden’.
Dit beweeg- en leefstijlprogramma
heeft al in vele dorpen en wijken van
de gemeente Hoogeveen gezorgd voor
meer bewegende senioren. Het project
kan zorgen voor een betere conditie
en vitaliteit van de deelnemers en met
elkaar bewegen zorgt voor meer sociale
contacten.
VERVOLGTRAJECT
Na afloop van de test konden de deelnemers zich aanmelden voor een vervolgtraject bij bestaande groepen voor
senioren in Pesse en omgeving. Dit is
niet verplicht. Tevens was er voor de
kwetsbare deelnemers de mogelijkheid

om in te schrijven voor een cursus valpreventie.
ORGANISATIE
De fittest werd georganiseerd door de
sportfunctionarissen senioren van
samenwerkingsorganisatie De Wolden
Hoogeveen, ondersteund door Stichting
Welzijnswerk (SWW), thuiszorgorganisatie(s), praktijkondersteuners van de huisarts en verschillende (sport)organisaties.
De Vereniging Voor Ondernemend Pesse
(VVOP) heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor de organisatie van de fittest.
MEER FITTESTEN IN 2018
Eind januari vindt er een fittest plaats
voor inwoners van Noordscheschut en
Tiendeveen. Hiervoor krijgen de inwoners van 60 jaar en ouder binnenkort een
uitnodiging. Ook vinden er nog enkele
fittesten plaats in de verschillende wijken
in Hoogeveen.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over het project
‘Gezond en Fit ouder worden’ kunt
u contact opnemen met Rien Jansen
(sportfunctionaris senioren) via telefoonnummer 06-40297172 of per mail
rien.jansen@dewoldenhoogeveen.nl.

SPORT

Schrijf je gratis in voor de Jeugdcross
Op zondag 28 januari vindt er een
hardloopcross plaats in recreatiegebied Schoonhoven bij Hollandscheveld. De jeugdcross is een hardloopwedstrijd waarbij je in de bosrijke omgeving een uitdagend en onverhard
parcours loopt van 1 of 2 km.
Elke deelnemer krijgt een medaille,
de snelste jongens en snelste meiden
per afstand krijgen ook nog een extra
medaille in de kleuren goud, zilver
of brons. De organisatie is in handen
van Sportief Hoogeveen en de Snelle
Rakkers.

STARTTIJDEN
(ONDER VOORBEHOUD)
- 11.00 uur: jeugd t/m 9 jaar: 1 km
- 11.15 uur: 10 t/m 12 jaar: 1 km
- 11.30 uur: 13 t/m 15 jaar: 2 km
INSCHRIJVEN
Je kunt je in het paviljoen vanaf een
uur voor de wedstrijd inschrijven
voor de wedstrijd. De sluiting van de
inschrijving is vijftien minuten voor
de aanvang van de te lopen afstand.
Handiger is je van tevoren online in te
schrijven. Dit kan via
www.ambtenarencross.nl
onder het kopje: jeugd.

PROGRAMMA
Op woensdag 17 januari vindt u het programma van het Verbindingsfestival in het
Torentje, op de website www.hoogeveen.nl en op de Facebookpagina van de gemeente Hoogeveen www.facebook.com/gemeentehoogeveen. Daar vindt u ook
hoe u zich kunt aanmelden voor de workshop ‘Werken met Netwerken’. Voor alle
andere onderdelen van het programma is aanmelden niet nodig. Wij zien en spreken
u graag de 20e!
VAN HARTE
WELKOM BIJ
HET VERBINDINGSFESTIVAL!
Zaterdag 20 januari
van 11.00 – 15.00
uur in en om het
Raadhuis van
Hoogeveen, bouwt
u mee aan een
nieuwe verbinding?
Neem uw buren,
familie en vrienden
mee!

Het verduurzamen van vastgoed is niet
alleen goed voor het milieu. Het is ook

Woensdag 10 januari tot en met
vrijdag 12 januari
-- Van woensdag 8.00 uur tot vrijdag
12.00 uur staan er containers van
de Prof.Titus Brandsmaschool op de
parkeerplaats achter de school op
het Blankensplein in het centrum
van Hoogeveen.
Donderdag 11 januari
-- 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 Morgenster en Apollo vanaf
18.45 uur in de wijk Krakeel.
Zaterdag 13 januari
-- Huis aan huis door basisschool
Tiendeveen in Tiendeveen vanaf
9.00 uur.
-- Huis aan huis door Chr.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.

COLLECTEN
Deze week wordt er niet gecollecteerd.

n

goed voor uw bedrijfsvoering. Door te
investeren in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare technieken
kunnen ondernemers besparen op hun
energierekening.
De bijeenkomst begint om 16.00 uur in
de Burgerzaal in het Raadhuis.
Aanmelden kan bij Josee Bakker, via
josee.bakker@dewoldenhoogeveen.nl

Inleveren asbest door particulieren
Asbest is uiterst schadelijk voor de gezondheid. Behandel het daarom voorzichtig en bewerk het niet. Let op het
volgende bij het aanbieden van asbest op
de milieustraat aan de Vos van Steenwijklaan 75a in Hoogeveen:
-- Breng asbest naar het depot Klein Chemisch Afval (KCA) op de milieustraat.
-- Per perceel mag u maximaal 35 m2 op
de milieustraat afleveren.
-- Het verwijderen van asbest moet altijd
vooraf gemeld worden via www.omgevingsloket.nl met uw DigiD.
-- Neem het bewijs van acceptatie van de
melding mee naar de milieustraat.
-- LET OP: zonder dit bewijs mag Area het
asbest niet aannemen op de milieustraat!
-- Voor grotere hoeveelheden (meer dan
35 m2) heeft u een sloopvergunning
nodig. Het asbest mag dan alleen door
een gespecialiseerd bedrijf worden
verwijderd.

INZAMELING OUD PAPIER
Woensdag 10 januari
-- Huis aan huis door basisscholen
’t Kofschip en De Schuthoek vanaf
18.00 uur in de wijken Schutlanden, Kattouw en Erflanden.

Dinsdag 16 januari
-- Huis aan huis door basisschool
De Zandloper in Stuifzand vanaf
18.30 uur.

Informatiebijeenkomst
verduurzaming bedrijfsgebouwen
Op donderdag 25 januari organiseert de
gemeente een informatiebijeenkomst
voor ondernemers. Thema is de verduurzaming van bedrijfsgebouwen. Tijdens
deze middag ontvangt u onder andere
uitleg over de Klimaatroute en een gratis
scan naar de opties van verduurzaming.

KORT NIEUWS

-- Verpak asbest nat, luchtdicht en dubbel
in doorzichtig folie van minimaal 0,2
mm dik. Deze folie is verkrijgbaar bij
de milieustraat. U mag het asbest niet
op de milieustraat inpakken.
-- Losse asbestproducten, zoals bloempotten, mag u zonder melding
afleveren.
ASBESTGELIJKEND MATERIAAL
Bovengenoemde spelregels gelden ook
voor materiaal dat op asbest lijkt. Een
voorbeeld hiervan zijn de Eternit-golfplaten. Deze platen zijn niet van asbest te
onderscheiden. Deze platen moet u als
asbest behandelen, ook wanneer u zeker
weet dat deze golfplaten asbestvrij zijn.
De medewerkers van de milieustraat accepteren geen onverpakt asbestgelijkend
materiaal.

UITAGENDA

BENTINCKSPARK RUN
Op 14 januari wordt de Bentinckspark
Run gehouden. Een wedstrijd en
recreatieloop georganiseerd door VV
Hoogeveen en HAC’63 rond het sportpark in Hoogeveen.
n www.hardlopen.nl/organisaties/hac63

Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
www.dehoofdletterh.nl/agenda.

Bezwaarschriftencommissie
De bezwaarschriftencommissie komt
bijeen op woensdag 17 januari 2018 in
Commissiekamer 2 van het raadhuis. De
bijeenkomst is openbaar. Om 14.40 uur
behandelt de commissie het bezwaarschrift tegen een besluit van het college
van B&W over een omgevingsvergunning.

Reis in het nieuwe
jaar ook mee...
Neem De Bij!

Recreatie & toerisme en evenementenbeleid, Jan Carmiggelt Prijs 2018:
wat vindt u ervan?
meld uw favoriete bouwproject aan!
Hoe wilt u dat ons recreatie & toerisme en evenementenbeleid eruit gaat zien? Wat is uw mening?
Welke impuls heeft onze R&T
sector nodig? Waar moet volgens
u de focus liggen bij het evenementenbeleid? Wij zijn benieuwd
naar uw mening!
De vraag van toeristen en recreanten staat voor de gemeente
centraal bij de ontwikkeling van
nieuw beleid voor recreatie, toerisme en evenementen. Daarom
is samen met het Bureau voor
Ruimte & Vrije Tijd onderzocht
MEDEDELINGEN

of het bestaande aanbod in de
gemeente Hoogeveen past bij de
behoefte van toeristen en recreanten. Dit is onder andere gedaan
aan de hand van interviews met
partijen die een rol spelen binnen
de vrijetijdseconomie of het evenementenaanbod. De resultaten
hiervan willen we graag met u
delen en horen wat u ervan vindt.
Op 23 januari 2018 gaan we daarom graag met u in gesprek.

op dinsdag 23 januari van 19.00
– 21.00 uur in de Molenhoeve
(Echtenseweg 15 in Hoogeveen).
De beleidsnotitie recreatie en toerisme en de beleidsnotitie evenementen worden begin maart 2018
vastgesteld door het college van
B&W. Beide documenten liggen
daarna ter inzage.
Behandeling van beide definitieve
beleidsnotities door de gemeenteraad vindt plaats in juni/juli 2018.

VAN HARTE WELKOM!
U bent van harte welkom om
mee te denken en mee te praten
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN
RECTIVICATIE
In het torentje van 20 december
was onder ingekomen aanvragen
opgenomen:
-- Egel 8, Hoogeveen,
bouwen van carport en schuur/
veranda (7 december 2017).
Dit moet zijn:
-- Egel 24, Hoogeveen,
bouwen van carport en schuur/
veranda (7 december 2017).
In het torentje van 27 december
was onder ingekomen aanvragen
opgenomen:
-- Noord 241, Noordscheschut,
bouwen van een dubbele woning
(16 december 2017).
Bij de aanvraag was per abuis een
verkeerd bouwadres opgenomen, het
betreft een aanvraag voor de gemeente
Midden-Drenthe. De aanvraag is doorgezet naar de juiste gemeente.
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Boommarter kavel 103, Hoogeveen,
bouwen van een woning
(24 december 2017).
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-- Coevorderstraatweg 115, Nieuweroord,
plaatsen van een luchtwasser op de
bestaande stal (3 januari 2018).
-- De Wezenboom 36, Hoogeveen, plaatsen van een kap op de garage
(21 december 2017).
-- Het Hoekje 47, Hollandscheveld,
bouwen van een dakopbouw
(29 december 2017).
-- Jufferswijk 128b, Nieuwlande, plaatsen
van 14 zonnepanelen
(25 december 2017).
-- Koedijk 8 (voorlopig adres), Hoogeveen, bouwen van een paviljoen
(22 december 2017).
-- Middenraai 48, Nieuweroord, bouwen
van een werktuigenberging
(20 december 2017).
-- Riegshoogtendijk 2, Hollandscheveld,
bouwen van een woning en het tijdelijk plaatsen van een stacaravan
(21 december 2017).
-- Schuttevaer 14, Hoogeveen, bouwen
van een carport en een overkapping
(21 december 2017).
-- Valkenlaan 1, Hoogeveen, herstellen
van de gevel en het vervangen van
de berging (21 december 2017).
-- Zeppelinstraat 4a, Hoogeveen,
uitbreiden van een bedrijfspand
(22 december 2017).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Coevorderstraatweg 32, Noordsche-

-----
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schut, bouwen van een loods
(4 januari 2018).
Otto Zomerweg 1, Hollandscheveld,
plaatsen van een berging
(21 december 2017).
Raadhuisstraat 13, Hoogeveen,
vervangen van de gevelreclame
(28 december 2017).
Scheerseveldweg 2, Nieuwlande,
bouwen van 4 paardenstallen
(27 december 2017).
Siemensstraat, ten westen van nummer 11, kappen van een dode eik
(28 december 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.
SLOOPMELDINGEN (datum acceptatie)
-- Adriaan Baasstraat 25, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen (21 december 2017).

met zijn tientallen ontwerpen
een belangrijke stempel gedrukt
op de bouwkunst in Hoogeveen.
Voorbeelden van zijn hand zijn de
Oranjebuurt, Brinkstraat 22 en 24.
De gemeente heeft de prijs
ingesteld om opdrachtgevers
te stimuleren extra aandacht te
besteden aan de architectonische
kwaliteiten van nieuwbouwwerken. In 2008 kreeg de markante
bouw in Krakeel en Erflanden de
prijs toegekend. De prijs wordt
dit jaar georganiseerd door
ArchitectuurPunt Drenthe.
MEDEDELINGEN

-- Bernhardlaan 17, Nieuwlande, verwijderen van een asbesthoudende
ventilatiebuis (2 januari 2018).
-- Carstenswijk 2, Elim, verwijderen van
geschroefde dakplaten
(15 december 2017).
-- Cavaljéweg 19, Stuifzand, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit de
garage (20 december 2017).
-- Frans Halsstraat 23 t/m 29, 24 t/m 30,
van Goghlaan 2 t/m 16 en Rubensstraat 59 t/m 65, Hoogeveen, slopen
van twintig woningen
(3 januari 2018).
-- Kampiepensweg 5, Pesse, verwijderen
van asbesthoudende platen van een
overkapping (22 december 2017).
-- Muurbloemstraat 18, Hoogeveen,
verwijderen van een asbesthoudende
lijmlaag uit de woning
(2 januari 2018).
-- Narcisstraat 5, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
(22 december 2017).
-- Riegshoogtendijk 81, Hollandscheveld,
slopen van 2 schuren
(21 december 2017).
CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met de
Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

Een vakjury zal een keuze maken
uit alle inzendingen, het publiek
kan later op haar favoriet stemmen. De vakjuryprijs en de publieksprijs worden als even
belangrijk gezien.
De uitreiking van de prijs vindt
plaats op 23 februari .
Meer informatie is te vinden op
www.jancarmiggeltprijs.nl
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INFORMATIE

Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
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De gemeente Hoogeveen roept
iedereen op om geslaagde
bouwprojecten in de gemeente,
die na 6 maart 2008 zijn gerealiseerd, aan te melden voor de
Jan Carmiggelt Prijs 2018. Het
gaat om woningen en woningbouwprojecten van particuliere
opdrachtgevers. De inschrijving is
tot en met 31 januari mogelijk.
De Jan Carmiggelt Prijs is sinds
1988 de architectuurprijs van de
gemeente Hoogeveen.
De prijs is genoemd naar Jan Carmiggelt, die van 1890 tot 1925
gemeente-architect was. Hij heeft
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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)

