Het Torentje
Kom op 15 juni tussen
11.00 en 16.00 uur naar het
Verbindingsfestival!

Lekker naar buiten?
Let op teken en
eikenprocessierupsen
We hebben al kunnen genieten van een aantal mooie zomerse dagen. Als u daardoor veel buiten bent, loopt u kans op een tekenbeet of aanraking met een eikenprocessierups. Deze zijn in de lente en zomer het meest actief. Teken en eikenprocessierupsen kunnen ervoor zorgen dat u last krijgt van uw gezondheid.
TEKEN
In de Drentse natuur komen veel teken voor. Een tekenbeet is meestal onschuldig,
maar kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Controleer altijd op teken, na een verblijf
in natuur of tuin. Verwijder een teek binnen 24 uur, de kans op de ziekte van Lyme
is dan vrijwel uitgesloten. Een tekencontrole nadat u in het groen bent geweest, is
een kleine moeite maar erg belangrijk.

UIT DE RAAD
RAADSAVOND 13 JUNI 2019
De raadsavond van de gemeenteraad
begint donderdag 13 juni om
19.30 uur.
-- In de Raadzaal start de raadsavond
met een besluitvormende ronde.
De raad neemt een besluit over de
klachtafhandeling van een inwoner.
Verder neemt de raad een besluit
over het bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan uitbreiding Boerdijk.
-- Rond 19.45 uur start de debatronde
over de jaarrekeningen en begrotingen van zes gemeenschappelijke
regelingen. Dit zijn het werkvoorzieningsschap Stark, de GKB, het
recreatieschap Drenthe, de Veiligheidsregio, de GGD en Publiek
Vervoer Drenthe. De raad bespreekt
vervolgens ook de jaarstukken en
de begroting van de Regionale Uitvoeringsdienst.
-- Om 21.00 uur staat een korte pauze
gepland, waarna rond 21.15 uur de
raad het debat voert over de onderwijshuisvesting. Dit gebeurt
op verzoek van de fracties van SP,

GroenLinks, VVD, SGP, D66 en
PvdA. Ze willen met het college
in gesprek over de exponentieel
gestegen kosten voor de bouw van
het Kindcentrum Wolfsbos en het
naar voren halen van de budgetten
voor onderwijshuisvesting 2021 en
2022.
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 22.00 uur afgesloten.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht, over onderwerpen die op
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 en iedereen is van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn

EEN TEEK? PAK ‘M BEET! CHECK IEDERE PLEK!
- Neem een puntig pincet of een tekentang
- Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek
hem er voorzichtig uit
- Ontsmet het wondje
- Schrijf op wanneer en waar op het lichaam u
gebeten bent
- Binnen 3 maanden na de beet griepachtige verschijnselen of rode kring rond de beet? Ga dan naar uw huisarts
- Als een teek langer dan 24 uur in de huid heeft gezeten, overleg dan met
uw huisarts of behandeling nodig is
EIKENPROCESSIERUPS
De eikenprocessierups komt tijdens de zomer voor in heel Drenthe. Van mei tot augustus lopen de eikenprocessierupsen in een lange rij (processie) achter elkaar aan
op en rond eikenbomen. Tijdens deze periode kan de eikenprocessierups gezondheidsklachten veroorzaken als u in aanraking komt met de brandharen van de rups.
HERKEN KLACHTEN

Loopt u met uw kind(eren) mee met
de avondvierdaagse? Denk dan
eens aan drinkwater en een lekkere
gezonde traktatie voor onderweg of
na afloop. Hierbij kunt u denken aan
een appel, banaan, snoeptomaatjes,
snoepkomkommers etc.
JOGG GEMEENTE

De gemeente Hoogeveen is sinds
2014 een JOGG gemeente. JOGG

is een landelijke beweging en staat
voor Jongeren Op Gezond Gewicht.
Met elkaar werken we aan een
gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Hopelijk wilt u hier ook aan
bijdragen!

INZAMELING OUD PAPIER
Woensdag 12 juni tot en met
vrijdag 14 juni
-- Vanaf woensdag 8.00 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 13 juni
-- 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 15 juni
-- Huis aan huis door basisschool
Tiendeveen vanaf 9.00 uur in
Tiendeveen.
-- Van 9.00 tot 12.00 uur staan er
containers van basisschool
De Hoeksteen in Nieuwlande aan
de Wilhelminalaan.
-- Tot 11.30 uur staan er containers
namens de basisscholen De Palm
en ’t Hoeltien (locatie Vogelvlucht)
aan de Prieswijk bij de ijsbaan in
Elim.
COLLECTEN

Deze week collecteert de Stichting
Oranjefonds. Volgende week gaat
het Nederlandse Rode Kruis met de
collectebus langs de deuren.

Gemeente verkoopt
achtergelaten fietsen

WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN

De gemeente houdt zaterdag 15 juni
een publieke verkoop van ongeveer 55
fietsen. Dat gebeurt aan de Bentinckslaan 78 in Hoogeveen tussen 10.00 en
11.30 uur.

-- Strip de huid direct na blootstelling met plakband
-- Spoel de huid en de ogen met lauw water
-- Was besmette kleding heel grondig op 60°C

Hallo stage

Een app waarbij bedrijven
en studenten elkaar vinden

MEEDOEN?

Werkt u mee aan een
gezonde Avondvierdaagse?

KORT NIEUWS

Als u in aanraking komt met de brandharen van de eikenprocessierups, kunt u
binnen een paar uur klachten krijgen: (hevige) jeuk, bultjes of blaasjes, roodheid en
ontsteking en soms kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid.

Bedrijven en studenten presenteren
zichzelf door middel van een filmpje: je
swipet en zoekt een match.
Is een match ontstaan, dan ontvangen
student en bedrijf elkaars contactgegevens.

SPORT
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Bedenk hoe je je als bedrijf of als student
wilt presenteren in een filmpje: welke
informatie is noodzakelijk. Maak het
filmpje:
-- Student: vertel wie je bent, welke
opleiding je doet en de soort stage die
je zoekt.

-- Bedrijf: laat je bedrijf zien, vertel wat je
verwacht van een student en wat de
stage inhoudt. Plaats het filmpje in de
app. Hulp nodig? Geen probleem: dan
komt ons team bij je langs. Het matchen kan beginnen!
MEER INFORMATIE

Wil je meer weten? Dat kan via Jacqueline Tuinbeek van Dutch TechZone via
e-mail j.tuinbeek@ emmen.nl of
telefoon 06-15466829 of
Arda van Dam van de VPB via e-mail
a.vandam@vpb-emmen.nl
of telefoon 06-14441368.

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 24 juni.
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 fietsen hebben een vaste prijs
waarover niet onderhandeld kan worden. Per persoon kunnen maximaal
twee fietsen worden gekocht, tegen
contante betaling (pinnen niet mogelijk). De koper moet een geldig legitimatie bewijs kunnen tonen. Gekochte
fietsen moeten voor 11.30 uur worden
opgehaald. De fietsen worden verkocht
zoals aangeboden. De gemeente staat
niet in voor de kwaliteit. Tussen 11.30
uur en 11.45 uur kunnen geregistreerde
handelaren bij de Kamer van Koophandel bieden op de overgebleven fietsen.

Verplaatsing van
de markt
De werkzaamheden van fase 1 in de
Hoofdstraat, van de Raadhuisstraat/
Grote Kerkstraat tot aan het Kerkplein,
verlopen voorspoedig.
De nieuwe bestrating in dit deel van
de Hoofdstraat is bijna gereed, waarna
de werkzaamheden zich verder op het
Kerkplein concentreren. Dat betekent
dat de Hoogeveense warenmarkt weer
terug kan naar de plek waar die stond.
De donderdagmarkt wordt vanaf 13 juni
verplaatst naar de nieuwe locatie. De
zaterdagmarkt vanaf 15 juni. Vanaf dan
zal de markt ook een andere indeling
hebben. Benieuwd naar de nieuwe indeling? Kijk op dehoogeveensemarkt.nl
U vindt de markt vanaf De Koffiepot
tot aan Café de Nachtwacht en Pand
3&40.
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UITAGENDA
STADSWANDELING MET GIDS

Op 13 juni kunt u deelnemen aan de
stadswandeling. De stadswandeling
begint om 14.00 uur bij de Punt H in
de Hoofdstraat en duurt ongeveer
1,5 uur.
n www.hihoogeveen.nl
POKERRUN MC MOTORHEAD

Van 9.00 tot 18.00 uur op 15 juni kun
je meerijden met een tourrit, waarvan
de opbrengst naar een stichting actief
samenleven gaat. De start van deze
motorrit is bij MC motorhead in Hoogeveen. De Pokerrun is een tourrit die
gaat door Drenthe, Friesland, Flevoland en Overijssel.
De rit gaat van motorclub naar motorclub. Bij elke stop- of startplaats krijgt
de motorrijder een speelkaart in een
gesloten envelop die pas in Hoogeveen bij de finish wordt opengemaakt
door een deskundig team van gewiekste pokeraars.
n www.pokerrunmcmotorhead.nl
VERBINDINGSFESTIVAL

Kom op 15 juni tussen 11.00 en 16.00
uur naar het verbindingsfestival. Het
verbindingsfestival wordt in en om
het Raadhuisplein in Hoogeveen
gehouden. Een leuke dag met allerlei
activiteiten die zorgen voor verbinding tussen de inwoners, gemeenteraad, college en ambtenaren van de

MEDEDELINGEN
gemeente Hoogeveen. Het thema
van deze dag is: Energie!
n www.verbindingsfestival.nl

Hier vindt u een overzicht van de
bekendmakingen van de gemeente
Hoogeveen.

BOEKEN, PLATEN EN CDMARKT

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op 15 juni van 10.00 tot 16.00 uur en
16 juni van 13.00 tot 16.00 uur is er
in De Weideblik in Hoogeveen een
boeken-, platen- en cd markt. Ben je
op zoek naar die ene plaat of cd? Of
zoek je juist een leuk boek voor de
vakantie, kom dan naar deze boeken-,
platen- en cd markt.
n www.wijkverenigingdeweide.nl
ZIN IN DE ZOMER FAIR

Op 15 juni van 10.00 tot 16.00 wordt
zin in de zomer fair gehouden aan Alteveer 123 in Hoogeveen. Een mooie
zomermarkt op een prachtige locatie.
Geschikt voor elke leeftijd.
SLOOTJESDAG
STEENBERGERPARK

Duik samen met het IVN in de onderwaterwereld. Kom jij ook op 16 juni
om 13.30 uur naar het IVN Struunhuus in het Steenbergerpark leren
wat er allemaal in het water leeft en
hoe belangrijk dat is?
n www.ivn.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

Aanmelden voor de gemeentelijke nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het gemeentelijke nieuws? Meld u dan aan
voor onze e-mailservice. Kijk op www.hoogeveen.nl/Actueel. U kunt zich
abonneren op de volgende nieuwsbrieven: Jong Hoogeveen, Hoogeveen
werkt aan werk, Nieuwsberichten, Ondernemersnieuws, Sportief Hoogeveen.

ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Donau 2, Hoogeveen, vervangen van
de handelsreclame (27 mei 2019).
-- Kerkplein, Hoogeveen, plaatsen van het
object "Spiegelkraan"
(31 mei 2019).
-- Middenraai 43, Nieuweroord, kappen
van een boom (27 mei 2019).
-- Schuinedijk 13, Fluitenberg, bouwen
van een berging (3 juni 2019).
-- Vliethorst, Fluitenberg, bouwen van
een woning (3 juni 2019).
-- Wilhelminalaan (voorlopig 5),
Hoogeveen, wijzigen van de bestemming (28 mei 2019).
INGETROKKEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Langedijk 21, Hollandscheveld, kappen
van 2 lindes (20 mei 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)
-- Geeserraai 11, Nieuweroord, bouwen
van een bedrijfswoning met garage/
berging (29 mei 2019).
-- Nicolaas Beetsstraat 6, Hoogeveen,
plaatsen van een dakopbouw
(29 mei 2019).

-- Prieswijk 76, Elim, realiseren van 7
appartementen in een voormaling industriepand (28 mei 2019).
-- Reviusweg 1, Hoogeveen (opnieuw
genummerd aan de Brederoweg 2 001
t/m 116), bouwen van 36 zorgwoningen (3 juni 2019).

CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528 of
e-mail naar info@hoogeveen.nl.

NIET IN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Schuinedijk 13, Fluitenberg, bouwen
van een berging (28 mei 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.
OVERIG
PUBLICATIE MELDING LOZEN
BUITEN INRICHTINGEN
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend, dat een melding is
ontvangen voor een activiteit dat valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen:
-- Kerkplein Hoogeveen. De melding
heeft betrekking op het lozen van
grondwater op de gemeentelijke riolering, dat afkomstig is van een open
bemaling.
Tegen meldingen op basis van artikel 1.6
Besluit lozen buiten inrichtingen kan geen
bezwaar worden gemaakt.

Soort...

van de maand
Ieder maand zet het IVN een plant
of dier extra in de schijnwerpers.
De kans is groot dat bewoners van
Hoogeveen en omstreken zelf deze
soort nu kunnen gaan waarnemen.
Graag horen we of en waar dit gelukt
is op hoogeveenivn@gmail.com.
Wellicht plaatsen we uw bijdrage
op de website, of in de volgende
Nieuwsbrief van IVN Hoogeveen.
Over de soort van deze maand staat
in het teken van de Slootjesdag die
we in de maand juni organiseren.
Lees snel verder op onze website en
zie wie er in de zomer kan schaatsen
op water. Op onze website kunt u
meer informatie over de soort van
de maand vinden.
https://www.ivn.nl/afdeling/
hoogeveen

