Het Torentje
Lol en het goede doel
Stichting Leergeld, belangrijker
dan winnen Drakenbootrace

Foto: Kim Stellingwerf

UIT DE RAAD
AGENDA 12 JULI

De raadsavond van 12 juli begint om
19.30 uur met een korte besluitvormende vergadering. Rond 19.45 uur
wordt de raad geïnformeerd over het
achterstallig onderhoud van theater
De Tamboer.
Daarna bespreekt de raad aanpassing
van de legesverordening. Dit heeft
te maken met de aanvragen van vergunningen voor het aanleggen van
zonneweides.
Na de pauze rond 21.30 uur wordt de
raad in de raadzaal geïnformeerd over
het evenementenbeleid 2018-2022
en over het beleid voor recreatie en
toerisme 2018-2022.
Gelijktijdig wordt in Commissiekamer 1 de raad geïnformeerd over de
grondwaterbeheerplannen. Rond
22.30 uur begint een besluitvormende

vergadering over onder andere het
ontvlechtingsplan van Alescon en de
planvorming kunstijsbaan-zwembad.
Naar verwachting eindigt de raadsavond rond 23.00 uur.
INSPREKEN

Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht over een onderwerp op
de agenda in de debatronde, dan kunt
u contact opnemen met de griffie,
e-mail griffie@hoogeveen.nl of telefoon 14 0528. U krijgt dan maximaal
drie minuten de gelegenheid om de
raad te informeren.

Eindpresentatie
CityTrainers

Wil jij wat doen voor jouw vereniging
of buurt? Of heb je 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
is onderdeel van Jong Hoogeveen.
Met een korte cursus word je opgeleid tot ‘Citytrainer’ en ben je daarna
in staat alleen of met je vrienden een
leuke activiteit te organiseren. Aan
het begin van het nieuwe schooljaar
begint de tweede cursus voor jongeren in Hoogeveen.

De zomer is begonnen. Een tijd van
heerlijk een dagje luieren aan het
strand, lekker eten en mooie steden
bekijken. Maar ook de tijd waarin veel
inbrekers toeslaan, omdat ze een raam
open zien staan of weten dat bewoners
even van huis zijn. Elk jaar is er een
toename van inbraken in de vakantieperiode.
Om inbraken te voorkomen en om de
pakkans van inbrekers te vergroten,
heeft de gemeente op drie plekken (de
zogenoemde hotspots) in Hoogeveen
mobiele camera’s geplaatst. Maar wat
kunt u zelf doen om inbraken te voorkomen?
EEN PAAR TIPS:

-- Vermeld niet op social media of uw
antwoordapparaat dat u op vakantie
bent.
-- Licht uw vertrouwde buren in dat u
op vakantie gaat.
-- Uw buren kunnen tijdens uw vakantie ervoor zorgen dat uw woning
een bewoonde indruk maakt door de
post weg te halen, de auto af en toe
op de oprit te zetten, de gordijnen af
en toe dicht en open te doen en een
tijdschakelaar op lampen en de radio.
Laat ook wat speelgoed rondslingeren op de grond, zet wat koffiekopjes
op tafel en laat er een krant liggen.

-- Print de Burenkaart op politiekeurmerk.nl en noteer daarop uw vakantiegegevens voor uw vertrouwde
buren.
-- Zorg voor goed hang- en sluitwerk
op ramen, deuren en eventuele
lichtkoepels. Wanneer een slot voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW), weet u zeker dat
het een prima slot is. Vraag hierover
advies aan een PKVW-bedrijf.
112 BIJ VERDACHTE SITUATIES

Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie direct de politie via 112 moeten bellen. Snel alarm slaan, betekent
een grotere kans om de inbrekers te
pakken.
Ramen en deuren staan vaker open
met mooi weer. Een insluiper kan dan
eenvoudig uw woning binnenkomen
en er binnen enkele minuten met uw
spullen vandoor gaan.
Leg geen kostbare spullen in het zicht
en sluit de deuren en ramen. Ook al
gaat u maar heel even naar de buren,
boodschappen doen of naar boven.
WAT KUNT U NOG MEER DOEN?

Er zijn nog veel meer tips en maatregelen om uw woning veilig achter te laten.
Bekijk ze op politiekeurmerk.nl.

Tijdens deze
cursus ontwikkel
je talenten en leer
je vaardigheden waar je de rest van
je leven profijt van kan hebben.
Na de cursus kun je in de praktijk als
‘Citytrainer’ aan de slag tijdens een
stage bij een sportvereniging, wijkcentrum, cultuur- of natuurinstelling.
MEER INFORMATIE EN
OPGAVE

Wil je meer informatie over ‘Citytrainers’? Neem dan contact op met
projectleider Harold Wassink via telefoonnummer 06-51118733 of e-mail
h.wassink@dewoldenhoogeveen.nl.

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Donderdag 12 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.
Zaterdag 14 juli
-- Huis aan huis door de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld
vanaf 8.30 uur in Hollandscheveld.
-- Huis aan huis door basisschool
Tiendeveen vanaf 9.00 uur in
Tiendeveen.
-- Huis aan huis door basisschool
De Sprong Hoogeveen vanaf
9.00 uur.
-- 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
nabij Noordscheschut.
Maandag 16 juli
-- Huis aan huis door Juliana van
Stolbergschool vanaf 18.30 uur in
de Verzetsbuurt, Oranjebuurt en
Centrum/Centrum-noord.
Dinsdag 17 juli
-- Huis aan huis door basisschool
Het Spectrum vanaf 18.30 uur in
Hoogeveen-zuid.
COLLECTEN

Vanwege de zomervakantie zijn er
de komende weken geen collectes.

De complete agenda vindt u op
www.hoogeveen.nl/gemeenteraad.
De vergadering kunt u beluisteren via
onze website en Radio Hoogeveen.
De raadsavond is openbaar. Iedereen
is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

SPORT

Vandaag, woensdag, ronden de eerste zes CityTrainers uit Hoogeveen de
cursus af en ontvangen zij een certificaat. Tijdens een feestelijke presentatie laten de CityTrainers zien wat ze
tijdens de cursus hebben geleerd, namelijk het organiseren van activiteiten
bij een vereniging of in de buurt.

Zorgeloos op vakantie?
Voorkom woninginbraak
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UITAGENDA
STADSWANDELING

Bob-campagne in de zomer
Het is zomer. De terrassen en andere
horecagelegenheden stromen weer vol.
Daar wordt door veel mensen alcohol
genuttigd. Een ijskoud biertje of ander
drankje is heerlijk, maar even niet als
er nog gereden moet worden. Het
Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
(VVBD) wil het aantal verkeersslachtoffers door alcoholgebruik verminderen
en vraagt daarom deze zomer aandacht
voor de Bob-campagne.
Die campagne richt zich op zomerse
activiteiten waarbij vaak alcohol ge-

nuttigd wordt. De boodschap luidt: een
drankje is prima, maar niet als je nog
moet rijden.
Onderdeel van de campagne zijn acties
in onder meer Hoogeveen. Bob-campagneteams spreken voorbijgangers
aan. Met mensen die naar het terras
gaan maar daarna nog naar huis moeten rijden, maken zij een Bob-afspraak.
De deelnemers mogen op de foto voor
de Bob-auto. Daarmee maken ze kans
op een zomerse prijs. Zo wordt de Bob
in het zonnetje gezet.

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 30 juli 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.

De Historische Kring houdt zaterdag
14 juli een stadswandeling. Startpunt
is om 10.30 uur bij Punt H in de
Hoofdstraat naast theater
De Tamboer. Opgave is noodzakelijk.
Dat kan telefonisch tijdens de
openingstijden van Punt H
(0528-291177) of per e-mail
n touristinfo@hoogeveen.nl.
SINGELLOOP
HOLLANDSCHEVELD

Op zaterdag 14 juli wordt van 17.00
tot 21.00 uur een hardloopwedstrijd
gehouden in Hollandscheveld.
Meer informatie over deze Singelloop
is te vinden op
n www.desnellerakkers.nl.
DRENTHE´S MOOISTE

Drenthe´s Mooiste is een fietstourtocht op zondag 15 juli over 65, 110
of 160 kilometer. De routes gaan
door het trainingsgebied van Erik
Dekker en tonen al het moois dat
Drenthe te bieden heeft. Er wordt
gefietst tussen 8.00 en 17.00 uur.
Meer informatie op
n www.drenthesmooiste.nl.
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.dehoofdletterh.nl/agenda.
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Plannen Kindcentrum Wolfsbos krijgen vorm
Wolfsbos krijgt een kindcentrum.
Samen met de architect (Van Hoogevest
Architecten), gemeente en gebruikers
is een voorlopig ontwerp gemaakt. De
belangen van buurtbewoners en organisaties in de buurt zijn tijdens het hele
ontwerpproces meegenomen. De afbeelding geeft een eerste indruk van het
nieuwe Kindcentrum Wolfsbos in haar
omgeving. Om Kindcentrum Wolfsbos
te mogen bouwen is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Een bestemmingsplan beschrijft wat er
met de ruimte mag gebeuren. De procedure hiervoor begint op 22 augustus. De
gemeenteraad neemt eind dit jaar een
besluit over dit bestemmingsplan.
Op dit moment wordt er verder gewerkt
aan het ontwerp van het Kindcentrum.
Als het ontwerp klaar is, kunnen de plannen technisch worden uitgewerkt. De
bouw kan halverwege 2019 beginnen.
Voor die tijd rondt de gemeente het ontwerp van de directe omgeving af.

Hoi..!

Als alles volgens planning verloopt,
wordt het gebouw voor de zomer van
2020 opgeleverd.
SLOOP WIJKGEBOUW

De gemeente heeft een sloopbedrijf
opdracht gegeven om het leegstaande
wijkgebouw De Wolfsbos te slopen.
Het bedrijf gaat begin september aan de
slag. Ook het schuurtje en het pierenbad
in de speeltuin worden gesloopt.

Wij zijn de POH Jeugd!

© Van Hoogevest Architecten

Bezoekers over Verbindingsfestival:

Top! Lekker dynamisch! Vaker doen!
Het Verbindingsfestival in januari is
georganiseerd om de verbinding met
elkaar aan te gaan. Het was een initiatief van de Inwonersgroep Bestuurlijke
Vernieuwing. Inwoners komen steeds
meer met goede ideeën voor hun buurt
of wijk. Bestuurlijke Vernieuwing (BV)
gaat over een nieuwe manier van samenwerken om die goede ideeën van
inwoners uit te kunnen voeren.
We gaan steeds meer samenwerken
als gelijkwaardige partners: inwoners,
gemeenteraadsleden, collegeleden en
ambtenaren. Het Verbindingsfestival
was bedoeld om aandacht voor BV te
vragen en iedereen erbij te betrekken.

Het Verbindingsfestival was een start,
we blijven doorgaan met bestuurlijk
vernieuwen.
EVALUATIE JANUARI

Tijdens het Verbindingsfestival in januari hebben bezoekers aangegeven wat
zij van het Verbindingsfestival vonden.
We hebben veel reacties ontvangen,
waarvoor onze dank! Natuurlijk heeft de
werkgroep zelf ook geëvalueerd. Beide
evaluaties zijn samengevoegd tot één
document. Dit document is beschikbaar
voor iedereen die geïnteresseerd is. U
kunt het opvragen via projectleider Marike Timmer via
m.timmer@dewoldenhoogeveen.nl.

VERVOLG

Natuurlijk nemen we al deze bevindingen mee in het vervolg van het Verbindingsfestival. Er is in juni 2019 een
nieuw Verbindingsfestival.
Tot die tijd zou het mooi zijn om in
dorpen en wijken mini-verbindingsfestivalletjes te organiseren. Waar bent u
trots op, wat wilt u aan de rest van de
gemeente laten zien?
Wat zijn uw ideeën en wat of wie hebt
u nodig om het te organiseren?
Laat het ons weten via projectleider
Marike Timmer via
m.timmer@dewoldenhoogeveen.nl.

‘Wij zijn Corine en Karin, we werken
sinds 1 juni als POH Jeugd’. POH
Jeugd is een praktijkondersteuner
voor de huisarts, gespecialiseerd in
jeugdhulp. Corine (rechts op de foto)
werkt bij de huisartsen in
De Eikstaete en Karin bij de huisartsen binnen zorgcentrum De Weide
en huisartsenpraktijk De Wielewaal.
Karin: ‘Ik heb ruim 15 jaar ervaring
binnen de jeugdzorg, de kinder- en
jeugdpsychiatrie en als kindertherapeut. Met mijn ervaring hoop ik veel
kinderen, jongeren en hun ouders of
verzorgers te kunnen helpen.’
Corine: ‘Ik werk als kindertherapeut
en heb inmiddels twintig jaar ervaring in de jeugdhulpverlening. Door
dichter bij de huisartsen te zitten,
merk ik nu al dat we kinderen sneller
kunnen helpen en dat is voor iedereen fijn!’
Karin en Corine: ‘We willen onze
kennis en ervaring delen met de
huisartsen. We onderzoeken samen

wat de hulpvraag is en welke wegen
we kunnen bewandelen om kinderen en hun ouders of verzorgers
de juiste zorg en ondersteuning te
bieden’.
De POH Jeugd biedt snel, zonder
wachtlijst en in een vertrouwde omgeving, ondersteuning en hulp aan
kinderen, jongeren en ouders die
hiervoor bij de huisarts komen.
De praktijkondersteuner brengt de
problemen van het kind of de jongere in een paar gesprekken in kaart.
Dan krijgen de ouders een advies.
Dat advies kan zijn dat de POH
Jeugd ouders en/of kinderen zelf
kan helpen, het kan ook zijn dat de
POH Jeugd helpt om de juiste hulp
te vinden. De POH Jeugd voorkomt
dat veel kinderen, jongeren en gezinnen worden doorverwezen naar
dure zorg die niet altijd aansluit bij
hun hulpvraag.
Het gaat om een proef die tot 1 juni
volgend jaar loopt.

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
RECTIFICATIE
In het overzicht van de verleende
vergunningen is opgenomen:
-- Beukemaplein 43 en 45, Hoogeveen,
bouwen van een woning en aanleggen uitweg (29 juni 2018).
Hierbij is het verkeerde huisnummer
overgenomen, de juiste adressering is:
-- Beukemaplein 45 en 47, Hoogeveen,
bouwen van een woning en aanleggen uitweg (29 juni 2018).
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Alteveer 119a, Hoogeveen, bouwen
van een woning met schuur
(28 juni 2018).
-- Boekweitlaan 12, Hoogeveen, bouwen van 5 woningen (28 juni 2018).
-- Boommarter 15 (voorlopig adres),
Hoogeveen, bouwen van een woning
(27 juni 2018).
-- De Boeten 30, Hollandscheveld, bouwen van een woning (30 juni 2018).
-- De Drie Veenen (S1719), Tiendeveen,
bouwen van twee woningen
(28 juni 2018).
-- De Kniepe 15, Stuifzand, plaatsen van
een tijdelijke unit (27 juni 2018).
-- De Kniepe 8a, Stuifzand, bouwen van
een 2 onder 1 kapwoning
(30 juni 2018).
-- De Kniepe 8b, Stuifzand, bouwen van
een 2 onder 1 kapwoning
(30 juni 2018).
-- De Punter 15, Hoogeveen, plaatsen
van een carport (27 juni 2018).
-- De Singel kavel 8 en 9, Hoogeveen,
bouwen van twee woningen
(28 juni 2018).
-- De Turfsteker (L 3576), Hollandsche-

----

---

--------

veld, bouwen van een woning
(28 juni 2018).
Deelplan De Turfsteker 2017,
Hollandscheveld, bouwen van een
woning (27 juni 2018).
Deelplan De Turfsteker 2017,
Hollandscheveld, bouwen van een
woning (27 juni 2018).
Fluitenbergseweg 69, Fluitenberg,
planologisch strijdig gebruik landschappelijke tuin voor horeca-activiteiten en bouwen van een schuur
voor stalling en opslag (4 juli 2018).
Haarweg 15, Tiendeveen, bouwen
van een woning (28 juni 2018).
Hoek Alteveerstraat en Piet Heinstraat, Hoogeveen, bouwen van een
appartementencomplex
(26 juni 2018).
Julianaplantsoen, Hoogeveen, bouwen van 32 woningen (28 juni 2018).
Krakeelsedijk 40, Hollandscheveld,
aanleggen van een uitrit en kappen
van een boom (4 juli 2018).
Pesserstraat 18, Hoogeveen, herbouwen van de woning (27 juni 2018).
Ten zuiden van de Trekgatenweg,
Hoogeveen, realiseren van een zonnepark (25 juni 2018).
Tichelwerkstraat 11, Hoogeveen,
vergroten van de badkamer
(26 juni 2018).
Turfsteker kavel 1, Hoogeveen, bouwen van een woning (30 juni 2018).
Turfsteker kavel 7, Hoogeveen, bouwen van een woning (30 juni 2018).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen.
U kunt de aanvragen inzien tijdens openingstijden van de balie vergunning.
U kunt in dit stadium nog geen bezwaren indienen. Op het moment dat dit
wel kan, volgt opnieuw publicatie in het
Torentje.

BESLUIT VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNING
(datum besluit)
-- Hendrik Reindersweg 28 39, Pesse,
legaliseren van een bestaande carport (4 juli 2018).
-- Kanaalweg 120, Hoogeveen, plaatsen
van een schutting (3 juli 2018).
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Aletta Jacobshof 12, Hoogeveen,
bouwen van een carport (5 juli 2018).
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN (datum besluit)
-- Hoofdstraat 85-87, Hoogeveen, uitbreiding bestemmingsplancategorie
met horecabedrijven (5 juli 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.

ONTWERPBESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING
(uitgebreide procedure)
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend van plan
te zijn om de voorschriften van de
volgende omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), te wijzigen:
-- Hoogeveensche Vaart 57, Nieuweroord, wijzigen van de bedrijfsvoering.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende
stukken liggen van dag na publicatie tot
en met zes weken later ter inzage bij de
Gemeentewinkel.
Tijdens de periode van terinzagelegging
kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen.
Een schriftelijke zienswijze kan worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Hoogeveen.
Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze vragen wij u om minimaal
een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met
de Gemeentewinkel. U kunt in principe
te zijner tijd alleen beroep instellen als u
een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Gemeentewinkel.
ONTWERPBESLUIT WIJZIGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
(uitgebreide procedure)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend van plan te zijn
om de voorschriften van de volgende
omgevingsvergunning op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te wijzigen:
-- Industrieweg 51 te Hoogeveen, Hody
Coatings B.V. te Hoogeveen
Het ontwerpbesluit en bijbehorende
stukken liggen van dag na publicatie tot
en met zes weken later ter inzage bij de
Gemeentewinkel.
Tijdens de periode van terinzagelegging
kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen.
Een schriftelijke zienswijze kan worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze vragen
wij u om minimaal een week voor het
einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de Gemeentewin-

kel. U kunt in principe te zijner tijd alleen
beroep instellen als u een zienswijze
kenbaar heeft gemaakt.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de Gemeentewinkel.
BESLUIT VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
(reguliere procedure)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen
maakt bekend dat het besluit om de
volgende omgevingsvergunning, op
grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:
-- Zwaagstra Beton BV, Lindberghstraat 18, 7903 BN Hoogeveen voor
het toepassen van AEC granulaat in
betonproducten.
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken gedurende zes weken inzien,
met ingang van 4 juli 2018, (op afspraak) bij de Gemeentewinkel
Tijdens de periode van ter inzage
legging kan een ieder schriftelijk of
mondeling bezwaren tegen het besluit
inbrengen. U richt uw zienswijze aan
het college van burgemeester en wethouders
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend de
volgende melding op grond van
het Activiteitenbesluit te hebben
ontvangen:
-- Lindberghstraat 18, 7903 BN Hoogeveen. De melding heeft betrekking op
het uitbreiden van de inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de Gemeentewinkel.
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MEDEDELINGEN
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Bentinckslaan 27, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de carport (3 juli 2018).
-- Carstensdijk 37, Elim, verwijderen
van asbesthoudende golfplaten van
een schuurtje (5 juli 2018).
-- Dekkerpassage 36, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen (2 juli 2018).
-- Haarweg 15, Tiendeveen, slopen van
de woning (3 juli 2018).
-- Julianastraat 3, Hoogeveen, slopen
van een schoolgebouw (5 juli 2018).
-- Meester Kosterweg 11, Noordscheschut, verwijderen van asbesthoudende materialen (3 juli 2018).
-- Mimosastraat 55, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen (5 juli 2018).
-- Pesserdijk 2a, Hoogeveen, slopen
van een gebouw (2 juli 2018).
-- Tichelwerkstraat 11, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen
bij de cv ketel uit de woning
(2 juli 2018).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Mevrouw de Boer, De Poste te Hollandscheveld, 18 augustus 2018 van
14.30 uur tot 20.00 uur, buurtfeest
(2 juli 2018)
-- Mevrouw Wolting, Dorpsstraat 46B
te Elim, 25 augustus 2018 van 10.00
uur tot 17.00 uur, brocante markt
(2 juli 2018)

-- De heer Temmink, Perebomenweg
37 te Elim, 28 tot en met 30 september 2018, muziekweekend
(2 juli 2018)
-- Roeivereniging HRV de Compagnie,
rondom terrein van de roeivereniging
aan de Echtseweg 1a te Hoogeveen,
16 september 2018 van 12.00 uur tot
21.00 uur, bedrijfsmijl (2 juli 2018)
-- OBS Spectrum, rondom de school en
op het plein aan Boekenberghstraat
12 te Hoogeveen, 10 juli 2018,
Streetwise ANWB (2 juli 2018)
-- Leefbaarheidscommissie Tiendeveen, rondom MFC Tiendeveen,
21 tot en met 25 augustus 2018,
feestweek (2 juli 2018)
-- De heer Vierkant, Krakeel 33 te
Noordscheschut, 25 augustus 2018
van 15.00 uur tot 00.30 uur, huwelijksfeest (2 juli 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)
-- Restaurant en Partycentrum
Schoonhoven, rondom de recreatieplas en op het terras, 15 juli 2018,
zeskamp met muziek (3 juli 2018)
-- Stichting Pop Pesse, Pioniersveld,
Pesse, donderdag 16 augustus 2018
tot en met zondag 19 augustus 2018,
Dorpsfeest Pesse (5 juli 2018)
-- Mevrouw de Boer, de Poste te Hollandscheveld, 18 augustus 2018 van
14.30 uur tot 20.00 uur, buurtfeest
(6 juli 2018)

WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
In verband met een buurtfeest aan
De Poste in Hollandscheveld op 18 augustus 2018 is de weg ter hoogte van
de nummers 1 tot en met 15 en van de
nummers 2 tot en met 12 op zaterdag
18 augustus 2018 van 14.30 uur tot
19.00 uur afgesloten.
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 ‘HOOGEVEEN,
BOCHTVERRUIMING SPOORBAAN,
2017’
Het college van B&W maakt bekend
dat de gemeenteraad op 28 juni 2018
het bestemmingsplan ´Hoogeveen,
bochtverruiming spoorbaan, 2017´
gewijzigd heeft vastgesteld en heeft
besloten dat een exploitatieplan niet
nodig is. Het vaststellingsbesluit en
het bestemmingsplan liggen van 12 juli
2018 tot en met 22 augustus 2018 ter
inzage bij de Gemeentewinkel. U kunt
de stukken ook raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0118.2017BP8095001-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.
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen de beslissing om geen milieueffectrapportage
op te stellen, geen bezwaar of beroep
open, anders dan beroep tegen het bestemmingsplan.
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
BELEIDSREGEL HANDHAVING
HELINGBESTRIJDING
De burgemeester heeft op 1 februari
2018 de beleidsregel handhaving helingbestrijding vastgesteld. De burgemeester is hiertoe bevoegd op grond
van het Wetboek van Strafrecht, de
Algemene wet bestuursrecht

en de Algemene plaatselijke verordening 2007. Met het doel heling te
bestrijden is voor handelaren het bijhouden van een in- en verkoopregister
verplicht gesteld. Hierbij wordt gestimuleerd om gebruik te maken van het
Digitale Opkopers Register (DOR). De
beleidsregel geeft aan op welke wijze
gehandhaafd zal worden indien niet
voldaan wordt aan de verplichting om
een in- en verkoopregister bij te houden. De beleidsregel treedt in werking
op de dag na deze publicatie. De beleidsregel is te bekijken via de gemeentelijke website.
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

