Het Torentje
Samenloop voor Hoop
Hoogeveen: 33 teams lopen
in 24 uur € 92.760 bij elkaar!

Karwei eerste fase
Hoofdstraat en plein
voor kerk bijna klaar
In de Hoofdstraat en op het plein voor kerk zijn de aannemers Rots (waterkunstwerk) en Roelofs (plein rondom waterkunstwerk) nog druk bezig om fase 1 af te
ronden. In de Hoofdstraat is het meeste straatwerk klaar. Op het kerkplein moeten
nog werkzaamheden worden verricht om voor de bouwvak klaar te zijn.
WAT MOET ER NOG GEBEUREN?

De ondergrondse aanpassingen zijn nagenoeg klaar. De komende drie weken
wordt de bestrating verder afgemaakt. Tijdens de eerste Pulledagen (vanaf 18 juli)
is de bestrating nog niet helemaal klaar. Voor de bereikbaarheid worden extra loopschotten neergelegd. De spiegelkraan (kunstobject bij het waterkunstwerk) wordt
na de bouwvak geplaatst.

Foto: Kim Stellingwerf

In de Hoofdstraat krijgen de houten zitbanken nog een plek op de betonnen bakken
en worden de tijdelijke boomroosters vervangen door definitieve roosters. De blindengeleidelijnen worden na de bouwvak aangebracht. Gezien de droogte en de hitte wordt zoveel mogelijk zorg besteed aan de nieuw geplante en herplante bomen.

UIT DE RAAD
AGENDA 11 JULI
De gemeenteraad vergadert donderdag 11 juli vanaf 19.30 uur.
-- 19.30 uur – besluitvormende ronde met daarin een aantal vaste
agendapunten, zoals de vaststelling
van de agenda en de mondelinge
vragen.
-- 19.45 uur – informerende ronde
over de het project ijsbaan/zwembad. Stand van zaken, de voortgang
en de bijbehorende planning.
-- 20.45 uur - bespreking jaarverslag
en de jaarrekening van de gemeente Hoogeveen en het jaarverslag
van de Samenwerkingsorganisatie
De Wolden Hoogeveen (SWO).
Aansluitend bespreking begroting
2020 van de SWO.
-- 22.30 uur – motie IJZ (ijsbaan/
zwembad) die op 1 november 2018
door de raad is aangenomen. D66,
PvdA, SGP, GroenLinks en VVD
willen met de raad en de wethouder

in gesprek over de uitvoering van
deze motie.
-- 23.15 uur – besluitvormende ronde
over jaarstukken, de taakstelling
in het sociaal domein en het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid,
deelplan Trambaan 6, 2018’.
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 23.30 uur afgesloten.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht, over onderwerpen die in
de informerende of de debatronde op
de agenda 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.

Meldpunt Zorgfraude op
www.hoogeveen.nl
Heeft uw zorgverlener kosten in rekening gebracht voor ondersteuning die
niet geleverd is?
Hebt u het vermoeden dat een zorgaanbieder de regels overtreedt? Of vermoedt u fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB)? Dit zijn voorbeelden
van zorgfraude. Vanaf nu kunt u zorgfraude melden via www.hoogeveen.nl/
zorgfraude.
MELDEN VAN FRAUDE

Mensen die zorg verlenen of ontvangen en organisaties die zorg verlenen

of zorgbudgetten beheren, maken
soms onterecht gebruik van geld van de
gemeente dat bestemd is voor de zorg.
Denkt u dat iemand fraudeert, of hebt u
daar een vermoeden van? Meld dit dan
via www.hoogeveen.nl/zorgfraude
met het digitale meldingsformulier van
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Dit doet u snel en gemakkelijk in drie
stappen. Het kan ook anoniem.
U kunt uw vermoeden van fraude ook
mailen naar
toezicht.wmo@dewoldenhoogeveen.nl.

DEEL CASCADE START IN NAJAAR

De volgende fase in de Hoofdstraat start in het najaar. Het gaat dan om het gedeelte rond de Cascade. De ontwerpen zijn gemaakt en gepresenteerd aan belanghebbenden. Momenteel wordt het ontwerp technisch uitgewerkt. De verwachting is
dat in het najaar alle ondergrondse werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden
in dit gedeelte van de Hoofdstraat. In het voorjaar van 2020 kan het gebied verder
afgewerkt worden en legt de aannemer de definitieve bestrating aan.
De belangrijkste kenmerken van het ontwerp:
-- De Cascade blijft behouden.
-- Het ‘podium’ wordt verwijderd. Hiervoor in de plaats komt een laag wandelpad
over de Cascade, wat de oversteekbaarheid ook voor mindervaliden verbetert.
-- De bestaande bomen blijven behouden, de ondergrondse groeiruimte wordt
vergroot om de bomen de komende jaren weer voldoende groeimogelijkheden
te bieden.
-- Op de plek van het wandelpad over de Cascade moeten twee van de bestaande
bomen worden verplant.
-- De bestrating wordt vernieuwd waarbij dezelfde roodbruine straatklinkers gebruikt worden als in de eerste fase van de Hoofdstraat.
-- Op verschillende plekken wordt straatmeubilair geplaatst.
ONTWERP ZUIDELIJK DEEL

Na afronding van de werkzaamheden rond de Cascade wordt het zuidelijk deel van
de Hoofdstraat aangepakt. In samenwerking met belanghebbenden wordt hiervoor
een ontwerp gemaakt.

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 29 juli.
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.
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Woensdag 10 tot en met
vrijdag 12 juli
-- Vanaf woensdag 8.00 tot vrijdag
12.00 uur staan er containers
van de Professor Titus Brandsmaschool op de parkeerplaats
achter de school op het Blankensplein in het centrum van Hoogeveen.
Donderdag 11 juli
-- 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 juli
-- Huis aan huis door basisschool
Tiendeveen vanaf 9.00 uur in
Tiendeveen.
-- Huis aan huis door Gereformeerde
Kerk Hollandscheveld vanaf 9.30
uur in Hollandscheveld.
-- Van 9.00 tot 12.00 uur staan er
containers van basisschool
De Hoeksteen in Nieuwlande aan
de Wilhelminalaan.
-- 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.
-- Tot 11.30 uur staan er containers
namens de basisscholen De Palm
en ’t Hoektien (locatie Vogelvlucht)
aan de Prieswijk bij de ijsbaan in
Elim.
COLLECTEN

Vanwege de zomervakantie zijn er
deze en volgende week geen collecten.

Openingstijden
Speel-O-Theek
Tijdens de zomervakantie heeft de
Speel-O-Theek Hoogeveen andere
openingstijden. Van 15 juli tot en met
24 augustus is de Speel-O-Theek alleen geopend op woensdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur.

Bestrijding
eikenprocessierups
Vanwege het grote aantal meldingen is het niet mogelijk om overal
de eikenprocessierups te bestrijden. Wij vragen om uw begrip hiervoor. Prioriteit ligt bij de bestrijding
van plekken waar veel kinderen
komen (zoals scholen) en
andere drukbezochte plaatsen.
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UITAGENDA
STADSWANDELING MET GIDS

Op 11 juli kunt u deelnemen aan de
stadswandeling. De stadswandeling
begint om 14.00 uur bij de Punt H in
de Hoofdstraat. Voor een vrijwillige
gift loopt u anderhalf uur door Hoogeveen met een deskundige gids.
n www.hihoogeveen.nl
H3FESTIVAL

Het H3festival is op 13 juli van 10.00
tot 16.00 uur en neemt u mee terug
in de tijd. Geniet van de verhalen
en muziek. Ontmoet personen uit
het verleden, bekijk de historische
schepen en vrachtauto’s en neem
een kijkje op de maritieme markt. Een
bijzondere dag voor jong en oud.
n www.h3festival.nl
DRENTHES MOOISTE

Tussen 9:00 en 10:30 uur op 14 juli
start Drenthes Mooiste bij het
Activum. Een prachtige fietstocht
van vijfenzestig, honderdvijftien en
honderdvijfenzestig kilometer door
het trainingsgebied van Erik Dekker.
Onderweg zie je al het moois dat
Drenthe te bieden heeft. Geniet van
het prachtige landschap, fiets door
bossen, over heide en langs pittoreske dorpjes.
n www.drenthesmooiste.nl

wij gaan
kantie!

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

Buren, wij gaan
op vakantie!

Buurtwhatsappgroepen in Nieuwlande

‘De algemene alertheid
is toegenomen’
In onze maandelijkse rubriek
‘Het Geheim van de Smid' schrijven
we over initiatieven van bewoners die
met behulp van De Smederijen een
succesvolle en waardevolle bijdrage
leveren aan de leefbaarheid. We spraken met Hendrikus Tangenberg van de
buurtwhatsappgroepen in Nieuwlande.

het GEHEIM van de smid

‘Aanleiding was een inbraak bij een
kennis die langere tijd op vakantie was.
Na de inbraak bleven de deuren van
zijn huis lange tijd open staan'.

iets gebeurd is in het dorp, bijvoorbeeld
een inbraak, melden zich heel vaak
weer nieuwe deelnemers aan. Aanmelden kan via de facebookpagina.’

OM WELKE STRATEN/BUURTEN/WIJK/DORP GAAT HET?

WAAROM IS HET HEBBEN
VAN ZO’N WHATSAPPGROEP
BELANGRIJK?

WAT VOOR STRAAT/BUURT/
WIJK/DORP ZIJN JULLIE?

‘Ikzelf beheer een gedeelte van de
Brugstraat, Steigerwijk en Perenbomenweg met een paar wijken die op de
Brugstraat uitkomen. De rest van het
dorp is verdeeld in nog vier groepen.’
HOEVEEL MENSEN ZIJN ER BIJ
BETROKKEN?

‘Elke groep heeft op dit moment tussen
de 50 en 65 deelnemers dus totaal
ongeveer 300 deelnemers. Wanneer er

‘Voor veel mensen geeft het een veilig
gevoel dat, als er iets aan de hand is,
ze met een appje direct hulp kunnen
krijgen. En er wordt bij vakantie wel
extra op woningen van buren gelet.
De algemene alertheid is toegenomen.’
HEBBEN JULLIE DE APPGROEP
AL EENS NODIG GEHAD?
EN WAT WAS HET RESULTAAT?

We hebben de app een keer gebruikt
voor diefstal van een aanhangwagen.
Deze is dezelfde dag weer terug gevonden. Van een gestolen aanhanger
konden we dankzij de app aan videobeelden komen, maar hier konden we
helaas het kenteken niet lezen.
Deze video is wel naar de politie gegaan. Af en toe een melding van een
auto met buitenlands kenteken die zich
verdacht gedroeg. Ook meldingen van
gevonden huisdieren komt voor.’
De zomerperiode is altijd een periode
waarin inbraakpreventie extra aandacht
krijgt.
WAT ZIJN WAT JOU BETREFT
DE BELANGRIJKSTE DINGEN OM
ZELF OP TE LETTEN?

‘Wij waarschuwen op de facebookpagina Buurtpreventie Nieuwlande om
niet te melden op social media dat je op
vakantie gaat of bent. Geef aan directe
buren door dat je op vakantie bent, dan
wordt er extra op je huis gelet. Geen
briefjes op de voordeur!’

Wij vragen onze vertrouwde buren:
• onze woning een bewoonde indruk
Wij vragen onze vertrouwde buren:
• onze woning een bewoonde indruk
het inbrekers
teMaak
geven.
te geven.
niet te makkelijk.
• bij verdachte
situaties
112 te bellen.
• bij verdachte situaties
112 te
bellen.

Word jij een citytrainer?
Citytrainers zijn jongeren tussen de
14 en 23 jaar die activiteiten in hun
buurt, dorp of bij een vereniging willen
organiseren. Heb jij ook 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
begint in het najaar voor de tweede
keer in de gemeente en is onderdeel
van Jong Hoogeveen.

organisatie van een activiteit en hoe je
je netwerk kunt inzetten. Daarbij staan
jouw sportieve, creatieve en sociale
talenten voorop. Na het afronden van
de cursus kun je als citytrainer aan de
slag. Je hebt het heft in eigen handen
en kunt alleen of met je vrienden een
leuke activiteit organiseren.
INFORMATIE EN OPGAVE

Wil je meer informatie over citytrainers
of ben je al enthousiast geworden?
Mail dan naar sport@hoogeveen.nl.

KORTE CURSUS

WAT IS DE AANLEIDING
GEWEEST OP TE STARTEN MET
EEN WHATSAPPGROEP?

‘We hebben in Nieuwlande het hele
dorp verdeeld in vijf groepen. Boven
deze groepen staan groepsbeheerders
die de info die relevant is voor één of
meerdere groepen weer doorspelen
naar de beheerder van die groep.
Deze plaatst het vervolgens in de eigen
groep zodat er bijna geen vervuiling
in de groepen ontstaat. In de groepen
hebben we duidelijke afspraken bijvoorbeeld dat we geen buurtfeesten,
snelheidscontroles, felicitaties of iets
dergelijks in de app zetten. Alleen info
die de veiligheid aangaat mag worden
geplaatst.’

SPORT

Met een korte cursus wordt je opgeleid tot citytrainer. Je leert hoe je voor
een groep staat, wat belangrijk is bij
een uitleg geven, hoe je activiteiten
begeleidt, wat er komt kijken bij de

GFT, in
de groene bak
Veel etensresten, fruit- en
tuinafval komen nog in de grijze
container terecht in plaats van in
de groene bak. Het gaat om ca.
32 kg GFT per inwoner per jaar.

regelmatig laat legen. Eventueel
kun je de bak na het legen
schoonmaken met water en een
beetje groene zeep. Gebruik
geen agressieve middelen als
chloor, want die verstoren het
composteerproces. Leg eens
een paar takken klimop in de
GFT-container. Klimop is giftig
voor maden.

(Bio)logisch
Groente-, fruit- en tuinafval mag
in de gft-container. Hieronder
vallen bijvoorbeeld etensresten
(rauw, gebakken of gekookt),
schillen van aardappels en fruit,
uitgebloeide bloemen, gemaaid
gras en tuin- en snoeiafval. Heb
je gebarbecued, dan mogen alle
etensresten in de groene
container. De as uit de barbecue
moet in de restafval container.
Geef maden geen kans
Nu de temperatuur steeds
verder oploopt, heb je meer
kans op maden in de gft-container. Het helpt als je de container
niet in de volle zon zet en
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MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de
bekendmakingen van de gemeente
Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Beukemaplein 23, Hoogeveen (voorlopig adres), bouwen van een woning
(28 juni 2019).
-- Boommarter 1 t/m 13 (oneven),
19, 21 en 20 t/m 30 (even) (voorlopige adressen), Hoogeveen, bouwen
van 15 woningen (27 juni 2019).
-- Carstenswijk 137, Elim, bouwen van
een woning met aanbouw en bijgebouw (27 juni 2019).
-- De Kniepe 5 Stuifzand, (voorlopig
adres) bouwen van een woning
(1 juli 2019).
-- Herman Bavinckstraat 13, Hoogeveen, plaatsen van een dakopbouw
(28 juni 2019).
-- Noorderweg 28, Hoogeveen, aanleggen van een uitrit (27 juni 2019).
-- Siberië 26, Stuifzand, bouwen van
een bijgebouw (1 juli 2019).
-- Siberië 48, Stuifzand, aanleggen van
een uitrit (30 juni 2019).
-- Van Limburg Stirumstraat 49, Hoogeveen, vergroten van de woning
(28 juni 2019).

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.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Alteveerstraat 54, Hoogeveen, gewijzigd uitvoeren van de fundering voor
het bouwen van een appartementencomplex waarvoor reeds vergunning
is verleend (1 juli 2019).
-- Beukemaplein 1 t/m 19 (oneven),
Hoogeveen, gewijzigd uitvoeren van
de fundering voor het bouwen van
10 woningen waarvoor reeds vergunning is verleend (1 juli 2019).
-- Boerhaavehof 31, Hoogeveen, aanleggen van een uitrit (28 juni 2019).
-- Griendtsveenweg 11, Hoogeveen,
gewijzigd uitvoeren van de fundering
voor het bouwen van een woonzorgcomplex waarvoor reeds vergunning
is verleend (19 juni 2019).
-- Hoofdstraat 157a en 157b, Hoogeveen, intern verbouwen van een
pand, van één woning naar twee
woningen (1 juli 2019).
-- Korhoenlaan 38, Hoogeveen, bouwen van een schutting (4 juli 2019).

-- Molenweg 59, Noordscheschut,
plaatsen nieuwe identificatiematerialen (1 juli 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
www.rechtspraak.nl.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Bootzelaerstraat 13, Hoogeveen, verwijderen van asbest (28 juni 2019).
-- Carstenswijk 137, Elim, slopen van
een woning met opstallen
(4 juli 2019).
-- Meester Kosterweg 32, 44, 52, 62,
64, 66 en 72, Noordscheschut, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woningen (4 juli 2019).
-- Muurbloemstraat diverse huisnummers, verwijderen van asbesthoudende materialen (28 juni 2019).
-- Nijstad 50, Hoogeveen, verwijderen

van asbesthoudende materialen uit
de schuur (26 juni 2019).
-- Noorder Hoofddiep 14, Nieuweroord,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de schuur (4 juli 2019).
-- Pereboomweg 42, Elim, verwijderen
van asbesthoudende materialen
(4 juli 2019).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Siertuinvereniging Elim, in en rondom
Elim, 14 september 2019 van 12.00
uur tot 16.00 uur, daliacorso
(3 juli 2019).
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.
VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Impresariaat Sijm B.V, evenemententerrein de Markt in Hoogeveen,
4 en 5 oktober 2019, besloten circusvoorstellingen voor stichting Actief
Samenleven (2 juli 2019)
-- De heer de Jonge, de Poste in Hol-

landscheveld, 24 augustus 2019,
kindermiddag (2 juli 2019).
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- In verband met de kindermiddag is de
Poste te Hollandscheveld afgesloten
op 24 augustus 2019 van 14.00 uur
tot 17.00 uur (5 juli 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
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP BEHEERSVERORDENING
BUITENGEBIED ZUID HOOGEVEEN,
2018
Het college van B&W heeft voor het
landelijk gebied gelegen ten zuiden
van de (Verlengde) Hoogeveense Vaart
een beheersverordening voorbereid.
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De beheersverordening vervangt het
bestemmingsplan Buitengebied Zuid
2007. Uitgangspunt van de beheersverordening is dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het huidige bestemmingsplan overgenomen worden. Op
een aantal gebieden heeft actualisatie
en verruiming plaatsgevonden van het
ruimtelijk beleid voor het buitengebied.
Deze aanpassingen zijn opgenomen in
de beheersverordening.
De stukken liggen tot en met 4 sept
2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel.
U kunt de stukken ook raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer is
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0118.
2018BV9000001-ON01
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 weigerings-

gronden van de Wet openbaarheid van
bestuur van toepassing zijn.
OVERIG
DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande instelling heeft bij de
burgemeester een aanvraag ingediend
voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet:
-- Protestantse Gemeente Pesse, Hoogeveenseweg 22, Fluitenberg
De ontwerpvergunning ligt vanaf 11 juli
2019 gedurende zes weken ter inzage
bij de balie van de Gemeentewinkel.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over
deze ontwerpvergunning indienen.

Dit kan schriftelijk. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken,
hiervoor kunt u een afspraak maken via
telefoonnummer 14 0528
Als belanghebbenden worden aangemerkt de vergunningaanvrager,
de horecaondernemers en eventuele
vertegenwoordigers van organisaties
die de belangen van de betrokken
instelling of de betrokken ondernemers
behartigen.
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

