Het Torentje
Raadhuisplein decor voor
Hoogeveen Sport!
Wethouders Erwin Slomp en
Gert Vos in actie

Koninklijk bezoek
Hoogeveen
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima
brengen woensdag 18 september 2019 een streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe.
In gemeente Hoogeveen brengen zij een bezoek aan de binnenstad en bij Fokker.
OP HET KERKPLEIN VAN HOOGEVEEN

Vanaf 10.00 uur zijn de Koning en Koningin in Hoogeveen. Zij worden ontvangen
door de Commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma en burgemeester
Loohuis. Vanaf 10.10 uur kan iedereen het Koninklijk Paar zien en begroeten op
het vernieuwde Kerkplein.
Ze worden welkom geheten met een gedicht van Kinderdichter Denise Scholing
en krijgt Koningin Máxima een bloemetje van Sofie van den Berg. Daarna lopen ze
over het Kerkplein naar de hoofdingang van Grandcafé Marron. Hierbinnen zullen
de Koning en Koningin in gesprek gaan met kinderen over Jong Hoogeveen en
met vrijwilligers over de Smederijen.
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UIT DE RAAD
AGENDA RAADSAVOND
12 SEPTEMBER
De eerste raadsavond van de gemeenteraad na de zomervakantie
begint donderdag 12 september om
19.30 uur.
-- Om 19.30 uur wordt in de Raadzaal
gestart met een besluitvormende
ronde. Naast de benoeming van
een wethouder en een raadslid voor
de fractie van Gemeentebelangen,
staat het bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Grote Kerkstraat
20 voor vaststelling op de agenda.
-- Rond 20.00 uur wordt gestart met
een debatronde. Hierin bespreekt
de raad een startnotitie over Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe. Deze startnotitie is bedoeld
om zelf de regie te houden op de
energietransitie in Drenthe. Drenthe
is een van de 30 energieregio’s in
Nederland, die zijn gevormd om
invulling te geven aan de afspraken
uit het Klimaatakkoord. Uiteindelijk
biedt de RES Drenthe duidelijkheid
over de hoeveelheid grootschalig
op te wekken hernieuwbare elektriciteit, de aanwezigheid en verdeling
van warmtebronnen en de hiervoor
benodigde e-infrastructuur.
-- Na een korte pauze wordt rond
21.00 uur gestart met een informerende ronde. Hierin presenteert het
college een visie op de doorontwikkeling van jeugdhulp. Samengevat
gaat het over het versterken van de
basis thuis-school-buurt.
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 21.45 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.

AGENDA EXTRA RAADSAVOND
19 SEPTEMBER
De extra raadsavond van de gemeenteraad op donderdag 19 september
begint om 19.00 uur.
-- Om 19.00 uur wordt in de Raadzaal
de vergadering geopend. Deze
extra raadsavond staat volledig
in het teken van het project IJsbaan-Zwembad (Project IJZ). Na
de opening worden insprekers
uitgenodigd om te reageren op het
project IJZ.
Wilt u gebruik van het spreekrecht?
Dan kunt u dit aangeven bij de griffie via griffie@hoogeveen.nl of per
telefoon via 140528. Als u uw gegevens achterlaat, neemt de griffie
contact met u op over het verdere
proces tijdens de raadsavond.
-- Rond 20.15 uur gaat de raad in
gesprek over het besluit van het
college om de aanbestedingsprocedure en de planontwikkeling voor
de nieuwbouw van de combinatie
ijsbaan en zwembad voorlopig stop
te zetten. De raad bespreekt het
verantwoordingsdocument met betrekking tot de aanbestedingsprocedure en de gemaakte kosten en
het voorstel van het college om het
project definitief te beëindigen.
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 22.45 uur afgesloten.
De complete agenda’s voor de raadsvergaderingen vindt u op
www.hoogeveen.raadsinformatie.nl.
Daar kunt u de vergadering ook live
volgen.
De raadsavonden zijn openbaar en
iedereen is van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.

Mocht u naar de Hoofdstraat willen komen dan bent u van harte welkom. Er staan
dranghekken rondom het Kerkplein die het gebied aangeven waar publiek kan
staan. De dranghekken staan vanaf de winkel van Ziengs tot voorbij Grandcafé
Marron. Het kerkplein wordt hiermee afgesloten en bezoekers kunnen op de
Hoofdstraat staan.
Wij willen u vragen ten aller tijde de instructies op te volgende van de organisatie
die aanwezig is.
BEZOEK FOKKER

De Koning en Koningin vervolgen hun bezoek aan Hoogeveen bij GKN Fokker.
GKN Fokker is één van de grootste werkgevers in de streek. Het bedrijf ontwikkelt
vliegtuigonderdelen van composiet voor onder andere het gevechtsvliegtuig, de
F-35. Het bezoek aan Fokker is besloten.
Meer informatie kunt u vinden op
http://www.provincie.drenthe.nl/streekbezoek
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Donderdag 12 september
-- 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 14 september
-- 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.
Dinsdag 17 september
-- Huis aan huis door basisschool
De Zandloper in Stuifzand vanaf
18.30 uur.
COLLECTEN

Deze week collecteert de stichting
Prinses Beatrixfonds. Volgende week
gaat de Nierstichting met de collectebus langs de deuren.

UITAGENDA
STADSWANDELING MET GIDS

Morgen kunt u deelnemen aan de
stadswandeling. De stadswandeling
begint om 14.00 uur bij Punt H in
de Hoofdstraat. Met een deskundige gids loopt u anderhalf uur door
Hoogeveen. De stadswandeling is
gratis, een vrijwillige gift wordt op
prijs gesteld.
n www.hihoogeveen.nl

BAVARIA & VUE MOVIETRUCK

Om 19.30 uur op 12 september
brengt Vue de bioscoop naar buiten
in het Steenbergerpark met een speciale Movietruck. Het gaat om een
exclusief evenement, hierdoor zijn er
per locatie maar vijftig stoeltjes waar
een ticket voor gekocht kan worden:
wees er dus snel bij.
n www.eventbrite.nl
PESSERRUN

Op 13 september om 19.00 uur kun
je meelopen met de Pesserrun.
Een mooie run met verschillende
afstanden.
n www.pesserrun.jimdosite.com
BLOEMENCORSO ELIM

Vrijwilligerscollege over de
breinomgevingsmethodiek
Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert een bijeenkomst over de “Breinomgevingsmethodiek” op maandag 16
september om 19.30uur, locatie NNCZ
J. v/d Sleedenhuis, De Vecht 3 te Hoogeveen. Deze bijeenkomst wordt speciaal georganiseerd voor vrijwilligers en
mantelzorgers.
Gerja Zomer is casemanager en dementiedeskundige bij de Westerkim.
Gerja komt vertellen hoe een gunstige
woonomgeving eruit ziet, waardoor
mensen met dementie een gunstige
dag hebben. In deze bijeenkomst leren
deelnemers met andere ogen naar de
omgeving te kijken.

De jaarlijkse bloemencorso van Elim
vindt plaats op zaterdag 14 september vanaf 14.00 uur. Bloemencorso
Elim is een jaarlijkse leuke optocht
met versierde wagens gemaakt van
Dahlia's onder begeleiding van diverse muziekkorpsen.
n www.bloemencorso-elim.nl
HAPPEN MET BIER

Daarnaast gaat ze in op omgangsvaardigheden en geeft ze inzicht in de factoren die onrust en stress veroorzaken
Dit wordt ook wel de breinomgevingsmethodiek genoemd.
Deelname aan deze bijeenkomst is
kosteloos, uw aanmelding vooraf is wel
noodzakelijk. Dit kan via de website
www.vrijwilligersHoogeveen.nl/
colleges, telefonisch via 0528-278855
(receptie SWW) of via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl.

Neem op 14 september om 15.30 uur
deel aan Happen met bier. Geniet van
acht verschillende Nederlandse speciaalbieren met een bijpassend hapje
of gerechtje. Deelnemende horecabedrijven zijn Dégust, De Lekkerij,
Deksels, het Koetshuis, de Beurs, het
Postkantoor, het Schippershuus en
Il Gusto.
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda
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Subsidie vitaal
platteland
beschikbaar
Voor een tweede ronde Vitaal Platteland kunnen initiatieven in en
rondom dorpen (Hoogeveen is uitgezonderd) worden ingediend.
Er is nog € 30.500,- beschikbaar.
Het gaat om initiatieven die de
leefbaarheid versterken en ten
goede komen aan een hele (dorps)
gemeenschap.
AANVRAAG

Aanvragen kunnen via een eenvoudig aanvraag-formulier + begroting
worden ingediend. Het aanvraagformulier ontvangt u door een mail
te sturen aan
g.lunsing@dewoldenhoogeveen.nl
+ een kopy van deze mail te sturen
naar
a.bartels@dewoldenhoogeveen.nl
Een aanvraag indienen kan tot en
met 25 november 2019.
Het gevraagde bedrag moet minimaal € 3.000,- zijn.
Vragen over de regeling ?
Bel met Gea Lunsing via
14 0528 of Annette Bartels 14 0528.

Onderhoudswerkzaamheden A37 bij Hoogeveen ‘School van de maand’
SPORT

KWS Infra voert in opdracht van Rijkswaterstaat in september 2019 groot
onderhoud uit aan de A37 tussen
knooppunt Hoogeveen-Oost en
Hoogeveen.
Het groot onderhoud wordt hoofdzakelijk verricht aan het asfalt, bermen en vangrail. Vanwege deze werkzaamheden is de A37 in de rijrichting
vanuit Duitsland naar Hoogeveen
gedurende twee weekenden volledig
afgesloten.

WANNEER WORDEN DE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD?

Weekend 1
De eerste werkzaamheden op de A37
staan gepland in het weekend van vrijdag 13 september 18.00 uur tot maandag 16 september 06.00 uur. In dat
weekend wordt bij Hoogeveen-Oost de
toerit naar Meppel afgesloten en de afrit vanaf Duitsland bij Hoogeveen-Oost.
Het verkeer wordt omgeleid via
knooppunt Hoogeveen en aansluiting
Nieuwlande. Op de A37 is één rijstrook
afgesloten tussen Hoogeveen-Oost en
knooppunt Hoogeveen.

Weekend 2
In het weekend van vrijdag 20 september 18.00 uur tot maandag 23 september 06.00 is de A37 tussen Hoogeveen-Oost en knooppunt Hoogeveen
volledig afgesloten. Het verkeer wordt
omgeleid via de Weg om de Oost –
Vliegveldweg en N374.

Weekend 3
Ook in het weekend van vrijdag 27 september 18.00 uur tot maandag
30 september 06.00 uur is de A37
tussen Hoogeveen-Oost en knooppunt
Hoogeveen volledig afgesloten. Het
verkeer wordt ook dit weekend omgeleid via de Weg om de Oost – Vliegveldweg en N374.
In dit weekend is ook de verbindingsweg voor verkeer op de N48 richting
A28 knooppunt Lankhorst afgesloten.
Verkeer wordt omgeleid via aansluiting
Hoogeveen (concreet: als automobilisten vanuit Zuidwolde over de N48
rijden om op de A28 richting Zwolle
te komen, worden ze bij Hoogeveen
Centrum eraf geleid en er ook weer
op richting Zwolle). Ter plekke worden
de omleidingsroutes aangegeven met
borden.

Beplanting plantenbakken in de Hoofdstraat
In het voorjaar hebben de kinderen
van de Kinderdenktank zich gebogen
over onder andere de invulling van de
plantenbakken. Met hun ideeën is het
ontwerpteam aan de slag gegaan.
Zo wordt er bij- en vlindervriendelijke
beplanting aangebracht en is er in de
grootste bak in het ontwerp ruimte
vrij gehouden voor het realiseren van
speelaanleidingen. Zo kunnen kinderen ook tussen de bloemen door van
de ene naar de andere kant van de
Hoofdstraat. Na eerdere leveringsproblemen, zijn vorige week de bloembollen en planten in de plantenbakken

MEDEDELINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ONTVANGSTDATUM)
-- De Snikke 9, Hoogeveen, bouwen
van een carport, vergroten van de
schuur en het aanleggen van een inrit
(2 september 2019).
-- De Weide 1, Hoogeveen, vervangen
van de bestaande handelsreclame
(30 augustus 2019).
-- Nijstad, naast nr. 7, sectie P, nrs.
3774, 3775, 3768 en 3777, Hoogeveen, realiseren van een zonnepark
(2 september 2019).
-- Perenbomenweg, tegenover nummer
37, Elim, plaatsen van een tijdelijke
feesttent (3 september 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)
-- Fluitenbergseweg 28 te Fluitenberg
tot Toldijk 31 Hoogeveen, aanleggen
van middenspanningskabels
(5 september 2019).
Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u bin-

Zwembad De Dolfijn en Sportief
Hoogeveen organiseren al vele
maanden de succesvolle actie ‘school
van de maand’. Iedere maand worden
3 of 4 basisscholen benoemd tot
‘school van de maand’.
Dit houdt in dat alle leerlingen van
deze scholen tijdens de genoemde
maand gratis mogen zwemmen op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag bij zwembad De Dolfijn.

De leerlingen krijgen via school een
eigen toegangskaart die de hele
maand geldig is. Kinderen die niet in
het bezit zijn van een zwemdiploma
mogen alleen onder begeleiding van
een zwemvaardige volwassene in het
zwembad . Begeleiders betalen wel
entreegeld.

Info-Beurs in de Tamboer op dinsdag 8 oktober 2019

Mobiliteit

en

Veiligheid

Veilig Verkeer Nederland afdeling Hoogeveen.
Organiseert deze info-beurs voor 50 plussers om
hen te informeren over mobiliteit en veiligheid
zowel in huis als er buiten.
Een groot aantal instanties en bedrijven zijn
aanwezig om hun kennis hierover met u te delen.
Gratis toegang, gratis koffie/thee en verloting.
U bent van harte welkom van 13.00 tot 17.00 uur.

aangebracht, en deze week volgt de
laatste hand. Dan zijn de plantenbak-

ken precies op tijd klaar voor de ontvangst van de Koning en Koningin.

Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
nen 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)
-- De Marke 69, Pesse, verwijderen van
asbestplaten (2 september 2019).
-- Middenraai 48, Nieuweroord, slopen
van een schuur (29 augustus 2019).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Stichting Muziek 2000, Hendrik
Reindersweg 5 te Pesse, 25 en 26
oktober 2019, Oktoberfest en Siepelrock (30 augustus 2019).
-- De heer Wentink, voetbalvelden bij
VV Hoogeveen, 13 augustus 2020,
openlucht concert
(30 augustus 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)
-- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,
Steenbergerpark te Hoogeveen,
8 september 2019 van 14.30 uur tot
15.30 uur, openlucht kerkdienst
(2 september 2019).
-- Stichting Pesserrun, in Pesse, 13 september 2019 van 16.00 uur tot 21.00
uur, Pesserrun (3 september 2019).
-- Stichting Hollands Festijn, evenemententerrein de Markt te Hoogeveen, 14 september 2019 van 19.00
uur tot 15 september 2019 01.00 uur,
Hollands Festijn (6 september 2019).
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- in verband met de Pesserrun is de
Veldbrake te Pesse op 13 september
2019 afgesloten van 16.00 uur tot
21.00 uur (3 september 2019)
-- in verband met de opbouw ten behoeve van het Hollands Festijn is
evenemententerrein de Markt op
woensdag 11 september en maandag
16 september tot 12.30 uur volledig
afgesloten. In de periode van woensdag 11 september vanaf 12.30 uur
tot zondag 15 september 2019 is het
terrein gedeeltelijk 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
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
MILIEU
PUBLICATIE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen
maakt bekend de volgende meldingen
op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:
-- Parmentierstraat 6 te Hoogeveen.
De melding heeft betrekking op het
veranderen van een inrichting.
-- De Wielewaal 2 te Hoogeveen.
De melding heeft betrekking op het
veranderen van een inrichting.
-- Het Hoekje 1 te Hollandscheveld.
De melding heeft betrekking op het
veranderen van een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.

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
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)

