Het Torentje
Campagne
Lang Zult U Wonen
van start

Regenboogweek start in
Hoogeveen bij Eduwiek

Met deze campagne wil de provincie inwoners stimuleren op tijd hun woning veiliger en comfortabeler te maken met het oog op de toekomst. De provincie Drenthe
startte de campagne Lang Zult U Wonen in Drenthe op 6 oktober tijdens de Ouderendag in gemeente De Wolden. De gemeente Hoogeveen doet ook actief mee in
dit belangrijke project.
GROOT VERSCHIL

Wethouder Erik Giethoorn hoopt dat de campagne Lang Zult U Wonen mensen
inspireert en ze bewuster maakt. "Het aanpassen van een woning is echt niet altijd
ingewikkeld of enorm duur. Er zijn verschillende mogelijkheden. Een kleine aanpassing kan al een groot verschil maken, zoals verlichting of een extra trapleuning. Lang
Zult U Wonen is een informatief platform met ontzettend goede tips".
Foto: André Weima

UIT DE RAAD
RAADSAVOND 4 OKTOBER

De fracties van Gemeentebelangen,
CDA, VVD, ChristenUnie, PvdA,
GroenLinks en SGP stemden voor.
De fracties van SP en D66 stemden
tegen.
-- Raadslid Erik-Jan Kreuze (CDA)
diende een verzoek in aan het college. Hij wil graag dat er meer betrokkenheid van volksvertegenwoordigers komt bij de gemeenschappelijke
regelingen, waaronder ook de Nieuwe Entiteit Zuid. Wethouder Jan
Steenbergen gaf aan dat het college
bereid is om hierover in gesprek te
gaan en ondersteunde het verzoek.
De raad stemde unaniem in met dit
verzoek.

Door het verplaatsen van de begrotingsbehandeling naar 8 november a.s.
was het een korte vergadering.
-- Raadslid Peter Scheffers (D66)
diende een tekstwijziging in op het
raadsvoorstel over de oprichting van
de Gemeenschappelijke Regeling
Nieuwe Entiteit Zuid (NEZ). Deze
gemeenschappelijke regeling gaat
Alescon vervangen. Hij wilde nog
niet overgaan tot oprichting van
deze gemeenschappelijke regeling,
maar eerst meer duidelijkheid over
de financiële verdeling tussen de
Nieuwe Entiteit Zuid en de Nieuwe
Entiteit Noord. Deze tekstwijziging
werd niet overgenomen door de
De raad besloot ook tot:
raad.
-- Benoeming van een lid van de Raad
-- De raad besloot tot oprichting van de
van Toezicht van Stichting Bijeen;
Gemeenschappelijke Regeling Nieu- -- Vaststelling van het bestemmingswe Entiteit Zuid, met 25 stemmen
plan Elim, deelplan Carstensdijk 63,
voor en 4 stemmen tegen.
2017.

GESCHIKT HUIS VOOR DE TOEKOMST

Lang Zult U Wonen speelt in op de toenemende vergrijzing en het gegeven dat we
langer zelfstandig thuis blijven wonen. Bewustwording is nodig om op tijd maatregelen te treffen. Met de campagne informeert ook Hoogeveen haar inwoners over
maatregelen die zij zelf kunnen nemen om te zorgen dat hun huis tijdig geschikt is
voor de toekomst. Vaak is al met kleine aanpassingen de veiligheid in huis te vergroten. Denk aan het plaatsen van een tweede trapleuning voor extra houvast, het
stroef maken van een badkamervloer of iets eenvoudigs als het aanbrengen van
betere verlichting om valongevallen te voorkomen.
Het aantal oudere inwoners in de provincie Drenthe is de afgelopen jaren flink
toegenomen. In 2017 waren er bijna 20.000 meer 65+’ers dan in 2010. En dat
aantal blijft groeien. Ook het aantal ‘oudere’ ouderen groeit fors. In 2017 telde Drenthe 26.572 mensen van 80 jaar en ouder. De prognoses laten zien dat het aantal
80+’ers tot 2040 blijft stijgen. Nu is 1 op de 20 inwoners 80 jaar of ouder. In 2040
is 1 op de 8 mensen in Drenthe boven de 80 (bron: Leefbaarheidsmonitor Drenthe).
BEWUSTWORDING

Oplossingen vinden in bestaande woningen, is volgens Erik Giethoorn belangrijk.
Hij is zelf nog erg tevreden met zijn huidige woning. Maar of dat altijd zo zal zijn,
betwijfelt hij. “In onze woning zit een steile trap. Nu ben ik nog fit, maar ik weet niet
zeker of ik dat over tien of twintig jaar nog ben. Daar denk ik zeker bewust over na”.
Kijk voor praktische tips en adviezen op
hoogeveen.langzultuwonen.nl.

Hoogeveense aanpak
bermbeheer werpt vruchten af
Het gaat slecht met de insecten in
Nederland. Een van de redenen is dat
er te weinig bloemen en planten zijn die
insecten nodig hebben voor voeding,
beschutting en voortplanting.

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 oktober 2018.
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.

Nieuwe cursus Citytrainer
Hoogeveen van start
Ben jij tussen de 14 – 23 jaar oud en woon je in gemeente Hoogeveen?
Lees dan vooral verder want we hebben iets moois! Binnenkort start
een nieuwe Citytrainercursus. Deelnemen is gratis en het kan je veel
opleveren. Meedoen?
www.hoogeveen.nl

Gemeente Hoogeveen zet zich zichtbaar in voor de versterking van de natuur in de openbare ruimte. Dat doet de
gemeente door middel van verschralingsbeheer.
HOE WERKT VERSCHRALINGSBEHEER?

Zolang de bodem in de bermen nog te
voedselrijk is voor bloemen en planten,
worden deze bermen twee keer per jaar
gemaaid. Dit gebeurt in juni en oktober.
Het maaisel blijft drie dagen liggen,
zodat de aanwezige insecten de kans
krijgen om weg te kruipen en de rijpe
zaden van de aanwezige bloemen op
de ondergrond kunnen vallen. Daarna
wordt het maaisel, en dus de voedingsstoffen, geraapt en afgevoerd.
Zodra de ondergrond eindelijk schraal
genoeg is en er steeds meer verschillende bloemen en planten in deze
bermen verschijnen, worden deze
bermen nog één keer per jaar gemaaid
(in oktober), waarna het maaisel wordt
afgevoerd. Dit proces duurt vaak vele
jaren voordat het effect te merken is.

Tegenwoordig worden nieuwe ecologische bermen op voorhand verschraald
aangelegd, zodat bloeiende planten
zich er sneller thuis voelen.
INVESTEREN IN DE
BIODIVERSITEIT

Wethouder Erik Giethoorn: ‘Ongeveer
20 jaar geleden heeft gemeente Hoogeveen de keuze gemaakt om te investeren in de biodiversiteit in een groot
deel van haar bermen. De laatste jaren
werpt de werkwijze van Hoogeveen
haar vruchten af.’
Op steeds meer plekken in de Hoogeveense bermen verschijnen verschillende bloeiende planten, waaronder
een toenemende hoeveelheid wilde
orchideeën. Hiermee bieden de Hoogeveense bermen steeds meer ruimte
voor insecten.
BESTE BERMBEHEERDER

Eind vorig jaar heeft gemeente Hoogeveen de prijs voor beste bermbeheerder van Drenthe in ontvangst mogen
nemen, omdat in de bermen van
Hoogeveen, het grootste aantal verschillende planten werd aangetroffen.
Naar aanleiding hiervan zijn een aantal
andere gemeenten naar Hoogeveen
gekomen om te leren van de Hoogeveense aanpak.
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Donderdag 11 oktober
-- 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 oktober
-- Huis aan huis door Chr. 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
nabij Noordscheschut.
-- Huis aan huis door de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld
vanaf 8.30 uur in Hollandscheveld.
Woensdag 17 oktober
-- Huis aan huis door basisscholen
’t Kofschip en De Schuthoek vanaf
18.00 uur in de wijken Schutlanden, Kattouw en Erflanden.
COLLECTEN

Deze week collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting. Volgende
week gaat de vereniging Bartiméus
Sonneheerdt met de collectebus
langs de deuren.

UITAGENDA
LA BROCHETTE COOPERTEST

Ben jij benieuwd hoe goed jouw
conditie is? Test je conditie in twaalf
minuten tijdens de La Brochette
Coopertest op 11 oktober van 18.00
tot 21.00 uur. De Coopertest wordt
gehouden op de atletiekbaan in
Hoogeveen.
n www.hac63.nl
ZING2DAAGSE

Voor iedereen die van zingen houdt
is de eerste editie van Zing2daagse
een aanrader. De Zing2daagse is op
12 en 13 oktober om 19.00 tot 21.00
uur in Scala Hoogeveen.
n www.ontdekscala.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda.

CRO Hoogeveen
De Commissie Regionaal Overleg
luchthaven Hoogeveen komt bijeen op
donderdag 18 oktober as. om 20.00
uur in restaurant Fly & Food op het
vliegveld (Plesmanstraat 4) te Hoogeveen.
De bijeenkomst is openbaar. Op de
agenda staat o.a. de bespreking van
het werkplan 2019 incl. begroting van
de commissie en stand van zaken
m.b.t. het vliegveld en het gebruik
ervan, vernieuwing website en een
terugblik op Wings en Wheels.
De overlegstukken kunt u downloaden
via de site www.crohoogeveen.nl.
Voor meer informatie kunt u ook mailen naar info@crohoogeveen.nl.

Makkelijk, veilig
en droog je fiets
stallen bij het
station in
Hoogeveen?
In de bewaakte zelfservice fietsenstalling bij het station staat je
fiets superveilig en droog.
De stalling is open van een
kwartier voor de eerste trein tot
een kwartier na de laatste trein
én elke eerste 24 uur stallen is
gratis.
Meer informatie vind je op:
jefietswilnooitmeeranders.nl.

TERRASJE IN DE
STAD?
NEEM DE BIJ!

Wie heeft de leukste
opa of oma?
Opa’s en oma’s zijn in veel gezinnen
de stille kracht die het gezin draaiend
houden. Bij het ene gezin als vaste
oppas, bij het andere gezin door altijd
klaar te staan om bij te springen waar
nodig. Opvoeden doe je niet in je eentje
en de rol van opa’s en oma’s is hierin
vaak erg belangrijk. Hoog tijd om stil te
staan bij de toegevoegde waarde van
de opa’s en oma’s. Vorige week was
het de Week van de Opvoeding met als
thema ‘opvoeden is samenspel’. Een
mooi moment om de opa’s en oma’s in
het zonnetje te zetten.
FOTOWEDSTRIJD

Om alle opa’s en oma’s op een leuke
manier te bedanken dat ze er zijn, organiseert het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) een fotowedstrijd. Stuur
de mooiste foto van opa of oma op en
maak kans op een generatie fotoshoot!
MEEDOEN?

Stuur uw foto met toelichting voor 26
oktober naar info@cjghoogeveen.nl.
Van alle inzendingen in de gemeente

Hoogeveen wordt één mooiste uitgekozen. De winnaars van de fotoshoot
worden op 8 november bekend gemaakt.
OPVOEDEN, DOE HET NIET IN JE
EENDJE

Het thema tijdens de Week van de
Opvoeding was dit jaar ‘opvoeden is
samenspel’. Opvoeden is vaak erg leuk
maar soms ook lastig. Voor de lastige
momenten is het fijn om wat hulp te
krijgen, bijvoorbeeld van familie, vrienden, school of het consultatiebureau.
Daarom organiseert het CJG ook deze
fotowedstrijd. Tijdens de Week van de
Opvoeding ontvingen medewerkers
van de consultatiebureaus en andere CJG-locaties badeendjes met de
boodschap ‘opvoeden, doe het niet in
je eendje’. De badeendjes zijn ook om
uit te delen aan ouders/verzorgers. Het
badeendje is een uitnodiging om voor
alle denkbare opvoedvragen contact op
te nemen met het CJG.
Kijk voor meer informatie op
www.cjgdewolden-hoogeveen.nl.

Het Torentje - 10 oktober 2018

SPORT

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Veel kinderen uit de gemeente Hoogeveen volgen via het Jeugdfonds
Sport & Cultuur zwemlessen of zijn
lid geworden van een sportvereniging en/of culturele organisatie.
Steeds meer ouders weten het fonds
te vinden. De gemeente Hoogeveen
vindt dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om aan sporten cultuuractiviteiten deel te nemen.
Ook u kunt een beroep doen op het
fonds.
WERKWIJZE VAN HET FONDS

Sommige kinderen kunnen niet
deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten, omdat het niet gefinancierd
kan worden door de ouders. Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt in
Hoogeveen gezinnen met een laag
inkomen op een praktische manier
een oplossing.
Via een intermediair, zoals de
gemeentelijke sportfunctionaris,
kan een gezin per kind zowel een
sport- als cultuuraanvraag doen.
Het fonds zorgt, zodra de aanvraag
is goedgekeurd, voor de financiële

afhandeling met de sport- of cultuuraanbieders. Dit door betaling van de
contributie en in sommige gevallen
door waardebonnen voor kleding en/
of materialen.
VOOR WIE?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is
bestemd voor kinderen van 0 tot 18
jaar die om financiële redenen geen
zwemles kunnen volgen, geen lid
kunnen zijn van een sportvereniging,
muziekschool of andere instelling
voor kunstbeoefening.
MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het
Jeugdfonds Sport & Cultuur in Hoogeveen kunt u contact opnemen met
Rien Jansen, sportfunctionaris van
de gemeente Hoogeveen, telefoonnummer 06-40297172 of
e-mailadres
rien.jansen@dewoldenhoogeveen.nl

Vrijwilligers gezocht:
ONDERSTEUNING BIJ
NEDERLANDS EN REKENEN
Voor de Avondschool zijn we op zoek
naar vrijwilligers die ons willen helpen
om de deelnemers te ondersteunen bij
Nederlands en rekenen. Voornamelijk
deelnemers die met een Niveau 2 opleiding zijn begonnen. De deelnemers
zijn gemotiveerd en hun dankbaarheid
is groot.
WORD MAATJE BIJ HUMANITAS
Wil jij wat betekenen voor je medemens? Lijkt het je wat om samen met
iemand op een ontspannen manier leuke dingen te ondernemen? Wandelen
of winkelen of een museum bezoeken.
Wij zoeken maatjes voor mensen die
door een (licht) verstandelijke beperking
moeite hebben om sociale contacten
op te bouwen. Deze mensen willen ook
graag leuke dingen ondernemen. Als
maatje kun je een bijdrage leveren om
deze mensen het plezier en zelfvertrouwen (terug) te geven dat ze nodig heb-

MEDEDELINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
INGETROKKEN AANVRAGEN
(datum)
-- Schutstraat 40, Hoogeveen, verbouwen van een winkel naar een
vestiging van het Leger des Heils
(1 oktober 2018).
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Bosboomstraat 26, Hoogeveen, bouwen van een woon- en zorgcentrum
(2 oktober 2018).
-- Hollandscheveldse Opg 25, Hollandscheveld, gewijzigd uitvoeren van
het bouwen van een woning waarop
reeds vergunning is verleend
(3 oktober 2018).
-- Hoofdstraat 1, Hoogeveen, kappen
van een monumentale boom
(3-10-2018).
-- Julianalaan 14, Nieuwlande, vergroten van de woning (1 oktober 2018).
-- Turfsteker bouwnummers 1, 3 t/m 6,
Hoogeveen, bouwen van 5 woningen
(1 oktober 2018).
-- Wijsterseweg, Hoogeveen, verwijderen van beplanting onder hoogspanning (6 september 2018).
-- Zuidwoldigerweg 5, Hoogeveen, vervangen van de drie huidige digitale
informatiesystemen aan de invalswegen (3 oktober 2018).

ben om eigen contacten op te bouwen.
Ervaar hoe leuk en zinvol het is om met
mensen om te gaan met een (licht)
verstandelijke beperking. Werktijd: ca. 2
uur per 2 weken.
MEDEWERKER
SPEELGOEDCOMMISSIE
De Speelgoedcommissie komt bijna
elke dinsdagmorgen een paar uurtjes bij
elkaar om te bekijken welk nieuw materiaal moet worden aangeschaft. Zowel
nieuw als geschonken materiaal dient
te worden gecontroleerd op compleetheid en geschiktheid. Daarna wordt het
ingevoerd in het computersysteem,
waarna het beschikbaar is voor uitleen.
Er wordt gekeken welk materiaal weinig
wordt uitgeleend zodat we eventueel
uit de collectie kunnen halen. Samenwerking in een klein team (3 a 4 medewerksters).
VRIJWILLIGER EXPOSITIETEAM
Je wilt wel eens iets anders? Iets crea-

tiefs? Maar wat dan? Hoe lijkt het je om
samen met anderen bezig te zijn over
diverse onderwerpen uit de geschiedenis van Hoogeveen? We onderzoeken
de geschiedenis, zoeken mensen die er
meer van weten om hier met hen over
te praten. Het doel is om aan het eind
van het halve jaar een expositie neer te
zetten over ons onderwerp. We hebben als Verhalenwerf een vaste ruimte
in de bibliotheek waar we dit kunnen
doen. Alle informatie, foto’s en films
worden naast in de expositie ook nog
eens digitaal verwerkt. Op deze manier
hebben wij als deelnemers iets geleerd
en kunnen wij dat laten zien aan de rest
van Hoogeveen. Hoe mooi is dat? Wat
we van je vragen is dat je met de pc
overweg kunt: e-mail, Word, Excel en
internet.
BOEKENLIEFHEBBER
Voor onze boekenafdeling zoeken wij
een enthousiaste boekenliefhebber, die
het leuk vindt om de afdeling in de win-

kel netjes en goedgevuld te houden.
Je staat klanten te woord en houdt de
tafels bij met tijdschriften en boeken.
Je werkt in een team met twee andere

collega’s die op andere dagen aan het
werk zijn dan jij. Zo dragen jullie er samen zorg voor dat de boekenafdeling
steeds keurig voor elkaar is.

Colleges in het najaar

Greep uit Colleges in het najaar
Vergoedingen en fiscale verplichtingen,
donderdag 18 oktober, 19.30 uur
Rouwen is hard werken, maandag
29 oktober, 14.00 uur
Handmassage, maandag 5 november,
13.30 uur
Gratis Shoppen in Sociaal Domein,
donderdag 8 november, 17.00 uur
Ouderen en autisme, woensdag
14 november, 19.30 uur
AVG en Social media, woensdag
21 november, 19.30 uur
Aandacht voor zingeving en ouder
worden, donderdag 29 november,
14.30 uur

Voetmassage, maandag 3 december,
13.30 uur
Meet en Greet vrijwilligersveld en
gemeenteraad, dinsdag 11 december,
17.00 uur
Voor meer informatie verwijzen we u
graag naar onze website
www.vrijwilligershoogeveen.nl/
colleges
Aanmelden graag via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl of
telefonisch 0528-278855 (receptie
SWW).

Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Aletta Jacobshof 12, Hoogeveen,
bouwen van een carport
(4 oktober 2018).
-- De Kniepe 23, Stuifzand, bouwen van
een 2 onder 1 kapwoning
(3 oktober 2018).
-- De Kniepe 25, Stuifzand, bouwen van
een 2 onder 1 kapwoning
(3 oktober 2018).
-- Krakeelsedijk 40, Hollandscheveld,
aanleggen van twee uitritten
(3 oktober 2018).
BESLUIT AANVRAAG NIET IN
BEHANDELING (datum besluit)
-- Kanaal W.Z. 66, Tiendeveen, bouwen
van een jongveestal en verlengen
van de wachtruimte bij de melkstal
(3 oktober 2018).
INTREKKING
OMGVINGSVERGUNNING
-- Beukemaplein 23, Hoogeveen, bouwen van een micro woning
(1 oktober 2018).
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 melding)
-- De Vos van Steenwijklaan 34, Hoogeveen, saneren van asbesthoudende materialen uit een kantoorpand
(28 september 2018).
-- DS Boersmastraat 19, Elim, verwijderen van asbesthoudende schouwplaat uit de woning (3 oktober 2018).
-- Langedijk 3, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de schuur
(28 september 2018).
-- Siberië 34, Stuifzand, verwijderen
van asbesthoudende platen
(28 september 2018).
-- Veenmosstraat 2, Hollandscheveld,
verwijderen van asbesthoudende
materialen (27 september 2018).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
SMFC De Eiken, Sportpark De Veenhoek, Molenweg 4a, Tiendeveen, zaterdag 22 december 2018 van 11.00 tot

18.00 uur, NK Carbiddarten
(3 oktober 2018).
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)
Stof & So, Dorpsstraat 50, Elim, woensdag 7 november 2018 van 9.00 tot
17.00 uur, Vijfjarig bestaan winkel
(4 oktober 2018).
OVERIG
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
Tijdens de viering van het vijfjarig bestaan van winkel Stof & So, Dorpsstraat
50 in Elim wordt de parkeerplaats ter
hoogte van de winkel op woensdag 7
november 2018 van 9.00 tot 17.00 uur
afgesloten (4 oktober 2018).
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 recht-

bank 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 .

VERTROKKEN MET ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van Burgerzaken
blijkt dat onderstaande persoon niet
meer woont op het adres waar hij/zij
volgens de Basis Registratie Personen
(BRP) staat ingeschreven. Het college
heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijsten van deze personen
op te schorten. Dit betekent dat hij/zij
formeel niet meer op dat adres staan
ingeschreven.
-- Dhr. E.E. Mura, De Ruyterstraat 55,
7907 AJ Hoogeveen,
per 28-08-2018.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u, als belanghebbende
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.

