Het Torentje
Jonge hardlopers geven
alles tijdens 10 Venenloop
in Tiedeveen

Tips om overlast
door stank van afval
te voorkomen!
In de zomer kan uw groente-,
fruit- en tuinafval inclusief
etensresten (gft) en plastic
verpakkingen, metalen
verpakkingen (blik) en
drankenkartons (PMD) erg
stinken. We geven u graag wat
tips om overlast door stank te
voorkomen!

Foto: André Weima

UIT DE RAAD
RAADSAVOND
14 JUNI
De raadsavond van 14 juni 2018
begint om 19.30 uur.
-- De avond start om 19.30 uur in de
Raadzaal met een korte besluitvormende vergadering. Hierin
staat onder andere het op 31 mei
besproken koersdocument en het
bestemmingsplan ‘Noordscheschut, deelplan Coevorderstraatweg
69, 2017’ voor besluitvorming op
de agenda.
-- Rond 19.45 uur bespreekt de raad
de jaarstukken en begroting van
de gemeenschappelijke regelingen
RUD, Alescon, Gemeentelijke Kredietbank, Recreatieschap, Veiligheidsregio Drenthe en de GGD.
-- Na een korte pauze bespreekt de
raad vanaf ongeveer 21.00 uur het
bestemmingsplan ‘Hoogeveen,
Bochtverruiming spoorbaan 2017’.
Daarna bespreekt de raad het
voornemen om de lijst van categorieën waarvoor geen verklaring
van bedenkingen nodig is aan te

passen. Doel is om op zorgvuldige
en efficiënte wijze omgevingsvergunningen te verlenen.
-- Vanaf ongeveer 22.30 uur wordt
de raad geïnformeerd over de planvorming kunstijsbaan-zwembad.
-- De avond wordt rond 22.00 afgesloten met een korte besluitvormende ronde.
Naar verwachting eindigt de raadsavond rond 23.30 uur.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht over het geagendeerde
onderwerp 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.
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 en
iedereen is van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.

SPORT

Sportieve grenzen
verleggen tijdens Special
Heroes Challenge
Sportcomplex Bentinckspark aan de
Sportveldenweg in Hoogeveen was
ook dit jaar het decor van de Special
Heroes Challenge. Op vrijdag 8 juni
gingen 366 leerlingen met een verstandelijke beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs samen grenzen verleggen tijdens de sportdag
die werd georganiseerd door Special
Heroes en Sportief Hoogeveen.
Leerlingen van de Windroos Hoogeveen, de Twijn in Zwolle, de W.A. van
Lieflandschool in Assen, de Thriantaschool in Emmen en de Margaretha
school in Hardenberg reisden af naar
Hoogeveen en gingen de sportieve
uitdaging aan. In samenwerking met

de lokale sportverenigingen en sportaanbieders is een ruim en uitdagend
sportaanbod samengesteld. Judo,
voetbal, wielrennen, korfbal, atletiek
en streetdance zijn enkele voorbeelden van de aangeboden clinics.
MEER INFORMATIE

Meer informatie over Special Heroes
kunt u vinden op www.specialheroes.
nl of opvragen via sportfunctionaris
Suzanne Nijmeijer via de e-mail:
s.nijmeijer@dewoldenhoogeveen.nl.

TIPS RESTAFVAL
-- Wie afval goed scheidt, heeft altijd een schone en frisse container voor
restafval. Er zit namelijk niets in dat stank of maden kan veroorzaken.
Goed scheiden betekent: groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft),
glas, textiel, papier/karton en pmd-afval apart inzamelen.
-- Luiers moeten bij het restafval. Verpak ze in een dichtgeknoopte (luier)zak,
dat houdt de kliko fris en voorkomt maden.
TIPS GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL INCLUSIEF ETENSRESTEN
(GFT+E)
-- Laat uw gft en etensresten zoveel mogelijk uitlekken voordat u het in de
container gooit;
-- Koop afgepast, zodat u geen kostbaar voedsel weg hoeft te gooien.
Moet er toch iets bij het gft, verpak het dan direct (laat het niet op het aanrecht
liggen). Vliegen komen af op etensresten om daarin hun eitjes te leggen;
-- Leg een oude krant of stro onderin uw container om aankoeken van etensresten
te voorkomen;
-- Plaats uw container in de schaduw (niet in volle zon) en laat het deksel met een
houtje op een kiertje staan;
-- Maak uw container in de zomerperiode vaker schoon met water en een scheut
azijn of water en groene zeep. Gebruik geen chloorproducten, dit is schadelijk
voor het milieu;
-- Laat de container bij langdurige afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon
achter;
-- Klimop (Hedera) is giftig voor maden. Leg af en toe een tak in de kliko om het
probleem te bestrijden.
-- Af en toe een handje zout of kalk in de kliko zorgt dat maden uitdrogen
-- Tuinafval kunt u ook wegbrengen naar de milieustraat aan de
Vos van Steenwijklaan 75 in Hoogeveen.
TIPS PLASTIC, METAAL-(BLIK) EN DRANKPAKKEN (PMD-AFVAL)
-- Zorg ervoor dat verpakkingen zo schoon mogelijk de bak of zak ingaan. Spoel
desnoods de bakjes van tevoren af met afwaswater.
Doppen en deksels mogen blijven zitten, dit helpt ook tegen stankoverlast.

Wegwerkzaamheden
knooppunt Hoogeveen
In de nacht van 18 op 19 juni wordt op
en nabij het knooppunt Hoogeveen aan
de weg gewerkt.
Er worden diverse verbindingswegen
vanaf 21.00 uur korte tijd afgesloten.
Het gaat om:
-- De parallelrijbaan komend vanaf
Zwolle
-- De verbindingsweg naar de N48
Ommen
-- De verbindingslus richting A28 Assen
-- De verbindingsweg vanaf N48 Ommen naar de A37
-- De verbindingsweg van de A28
komend vanuit Assen richting A37
Emmen
-- Tussen 23.00 en 05.00 uur gaat de
verbindingsweg komend vanaf Emmen naar de A28 Assen dicht.
-- Tussen 23.00 en 01.00 uur wordt de

verbindingsweg vanaf de A37 in de
richting van de N48 Ommen kortdurend afgesloten.
-- Het verkeer wordt omgeleid.
TWEEDE NACHT

Ook in de nacht van 19 op 20 juni wordt
op het knooppunt aan de weg gewerkt.
Daarbij worden tussen 22.00 en 6.00
uur diverse verbindingswegen gedurende korte tijd afgesloten. Het gaat om:
-- De parallelrijbaan afgesloten komend
vanaf Zwolle
-- De verbindingsweg naar de N48
Ommen
-- De verbindingslus richting A28 Assen
-- De verbindingsweg vanaf N48
Ommen naar de A37
-- De verbindingsweg van de A28
komend vanuit Assen richting A37
Emmen
-- Het verkeer wordt omgeleid.
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Woensdag 13 juni tot en met
vrijdag 15 juni
-- Van 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 14 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 16 juni
-- Tot 11.30 uur staan er containers
bij de basisscholen De Palm en
’t Hoeltien (locatie Vogelvlucht)
aan de Prieswijk (bij de ijsbaan).
-- Van 9.00 tot 12.00 staan er
containers van basisschool
De Hoeksteen in Nieuwlande
aan de Wilhelminalaan.
Maandag 18 juni
-- Huis aan huis door Juliana van
Stolbergschool vanaf 18.30 uur in
de Verzetsbuurt, Oranjebuurt en
Centrum/Centrum-noord.
COLLECTEN

Deze week collecteert de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten.
Volgende week gaat de Maag Lever
Darm Stichting met de collectebus
langs de deuren.

UITAGENDA
AVONDVIERDAAGSE
HOOGEVEEN

Op 12 t/m 15 juni vindt de avondvierdaagse plaats. De start is elke avond
om 18.00 uur bij de atletiekbaan in
Hoogeveen.
n www.a4d.hac63.nl
STADSWANDELING MET GIDS

Op 13 juni kunt u deelnemen aan de
stadswandeling ‘Langs de molen inclusief bezoek aan de molen’.
De stadswandeling begint om 14.00
uur bij de Punt H in de Hoofdstraat
en duurt ongeveer 1,5 uur.
n www.hihoogeveen.nl
BOEKEN, PLATEN EN CDMARKT

Op 16 en 17 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
STADSWANDELING MET GIDS

Op 20 juni kunt u deelnemen aan de
stadswandeling ‘Hoogeveen afgegraven en weer opgebouwd’. De gids
van de Historische Kring Hoogeveen
vertelt over het veranderende landschap rondom Hoogeveen en de
invloed daarvan op Hoogeveen.
Wil je weten waarom Hoogeveen op
de donderdagen in de zomervakantie
de Pulledagen viert? Hoe zag het
leven van de Pullevaarders eruit?
Wandel mee en kom er achter.
De stadswandeling begint om
10.30 uur bij de Punt H in de Hoofdstraat en duurt ongeveer 1,5 uur.
n www.hihoogeveen.nl

Soort...

van de maand
Iedere 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 via
hoogeveenivn@gmail.com.
Wellicht plaatsen we uw bijdrage
op de website, of in de volgende
Nieuwsbrief van IVN Hoogeveen.
Voor de maand juni is het een
beestje dat in groepjes in de sloot te
vinden is. Het schrijvertje, of draaikevertje, lijkt woorden te vormen op
het wateroppervlak.
Als kleine pareltjes schrijven ze
voornamelijk op schoon water. Op
onze website kunt u meer informatie en een filmpje over de soort van
de maand vinden.
https://www.ivn.nl/afdeling/
hoogeveen

Doet uw wijk of dorp mee?
Volgend jaar komt er zeker
een nieuw Verbindingsfestival in en om het Raadhuis,
in juni 2019. De datum is
nog niet bekend. Hoe we
dat gaan organiseren?
Dat gaan we samen doen!
Tot het zover is, willen we de wijken en
dorpen de kans geven om mini-verbindingsfestivalletjes te organiseren.
Welke mooie initiatieven zijn er in uw
wijk of dorp? Hoe wilt u zich presenteren, wat wilt u laten zien? Heeft u
een mooi initiatief dat past in zo’n mini-verbindingsfestival, dan horen we
dat graag.

U bent van harte welkom om
uw tips en ideeën te delen op
drie donderdagen (14, 21 juni en
5 juli) in de Burgerzaal van het
Raadhuis. Morgen kunt u weer
terecht tussen 10.30 - 11.30
uur. Organisatoren van het
Verbindingsfestival zijn aanwezig om
met u in gesprek te gaan. Dan kunt u
gelijk de foto's bekijken van 20 januari.
Er hangen grote foto's om de sfeer van
toen weer even terug te halen.
U kunt uw ideeën natuurlijk ook per
mail delen met projectleider
Marike Timmer:
m.timmer@dewoldenhoogeveen.nl.

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 25 juni 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.
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Stuur Hoogveveense bijdrage
in voor Drentse scheurkalender
Eind dit jaar verschijnt voor het eerst de
Drentse Scheurkalender 2019.
De uitgever doet via de website
drentsescheurkalender.nl een oproep
om een gedichtje, verhaaltje of foto in
te sturen. De gemeente ondersteunt
het initiatief en vraagt haar inwoners
een bijdrage over de gemeente Hoogeveen in te sturen. Om zo Hoogeveen
op de kaart te zetten. Of beter: op de
kalender.
TIJDSBEELD
De kalender laat zien wat Drenthe
beweegt en wat Drenten bezig houdt.
Een unieke verzameling van persoonlijke foto’s, gedichten en korte verhaaltjes. De kalender moet het resultaat
zijn van spontane inzendingen uit alle
hoeken van de provincie en van alle
leeftijden. Een tijdsbeeld, een weergave van schoonheid en veelzijdigheid
van de provincie en haar inwoners, een
bron van inspiratie voor anderen.
SOM DER DELEN
‘Wat maakt Drenthe zo bijzonder of

mooi. Tsja, dat is minimaal de som der
delen. En het mooie daarvan is dat het
geheel vaak meer is dan de som der
delen. Hoogeveen als deel van de som,
die Drenthe heet, is een prachtige,
bruisende en levendige gemeente’,
schrijft burgemeester Karel Loohuis op
de website van de kalender.
HOE KUNT U MEEDOEN
Laat zien hoe mooi of apart gemeente
Hoogeveen is.
Kijk voor de voorwaarden en werkwijze
op drentsescheurkalender.nl.
U kunt nu uploaden voor de kalender
van 2019. Dit kan tot en met 15 augustus. Daarna worden de inzendingen
beoordeeld door een jury.
Tijdens de officiële presentatie in
oktober kunt u zien of uw foto, verhaal
of gedicht in de kalender staat.
TE KOOP
De Drentse Scheurkalender is vanaf dit
najaar te koop bij diverse boekhandels
en kost ongeveer € 15.

Vrijwilligers gezocht:
Gezocht: Oppas voor Speeltuin
vereniging Noordscheschut
Speeltuin vereniging ‘De speulplekke’ in
Noordscheschut heeft op dit moment
ongeveer 200 jonge leden. Waar zijn
zij naar op zoek? De Speeltuinvereniging is op zoek naar betrokken een
vrijwilliger die wil komen helpen met
het oppassen tijdens de openingstijden
doordeweeks in de middag van 15.00
tot 17.00 uur, op woensdag en vrijdag
van 13.30 tot 17.00 uur en tijdens de
vakanties van 13.30 tot 17.00 uur. Tot de
taken behoren: Toezicht houden tijdens
openingsuren in de middag, verkoop
van ranja, chips en ijs. Na sluiting speelgoed opruimen, toiletten schoonmaken
en het hokje netjes achterlaten. Wat
bieden we jou: veel gezelligheid met de
kinderen en als vrijwilliger krijg je van de
speeltuin een kleine vrijwillige bijdrage

per uur. Voorwaarde: het kunnen overhandigen van Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG).
Vrijwillige Buurtbemiddelaar
De vrijwilliger buurtbemiddeling bemiddelt volgens de principes van de
basistraining buurtbemiddeling. Hij
brengt de communicatie op gang tussen buurtbewoners die onderling een al
dan niet uitgesproken conflict hebben.
De vrijwilliger buurtbemiddeling zorgt
dat beide partijen met elkaar in gesprek
raken en leidt neutraal en onpartijdig
het gesprek. Rol en verantwoordelijkheden: een vrijwilliger kan goed luisteren
en afstand nemen van eigen normen
en waarden. Hij schept de voorwaarden
zodat buren zelf de oplossing vinden.
Hij zorgt voor wederkerigheid in het
gesprek. Dit houdt in dat beide partij-

en hun wensen en belangen kenbaar
maken en beide partijen bijdragen aan
de oplossing van het probleem. Voor
een bemiddelingstraject worden twee
bemiddelaars ingezet die in een open
sfeer samenwerken.
Met spoed gezocht: een sociale
vrijwilliger voor 2 uur per 14 dagen,
Tiendeveen
Wilt u sociaal contact zijn voor 2 uur
in de 14 dagen? Mevrouw was in een
sociaal isolement geraakt, nu is ze
eraan toe om zich opnieuw te richten
op de buitenwereld. Stap voor stap
met ondersteuning. Wilt u haar op weg
helpen? Een bijzondere bijdrage leveren
aan het vergroten van haar wereld? Dat
zou heel fijn zijn. U kunt namelijk heel
belangrijk worden voor het welzijn van
deze mevrouw.

Mede coördinator Voorleesproject
Is taal je passie en lijkt het je leuk om
samen met de huidige coördinator
een vrijwilligersgroep aan te sturen?
Dan zijn we op zoek naar jou. In het
voorleesproject van Humanitas lezen
vrijwilligers bij kinderen thuis voor of
doen taalgerichte spelletjes. De ouders
van de kinderen worden nadrukkelijk
betrokken zodat zij na verloop van tijd
dit zelf op kunnen pakken. Als mede coördinator van dit project bezoek je hulpvragende gezinnen, je geeft informatie,
je inventariseert de vraag en koppelt de
aanvrager aan een vrijwilliger. Je brengt
de vrijwilligers een aantal keren bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en/of
voor een themabijeenkomst. Je houdt
de voortgang van de lopende contacten
bij en bent contactpersoon voor zowel
de vrijwilliger als de deelnemer.

Vrijwilliger Westerkim
Wie wil er een keer per week bij de
Westerkim komen en in overleg met
de welzijnscoach bewoners bezoeken
of met bewoners wandelen of datgene
doen waarop dat moment behoefte
aan is?

deren van asbesthoudende materialen uit de woning (31 mei 2018).
Hoogeveenseweg 45, Pesse, verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een volière/schuur
(31 mei 2018).
Koekoeklaan 1, Hoogeveen, slopen
van een buurthuis, pierenbad en berging (5 juni 2018).
Mimosastraat 2, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een schoolgebouw
(5 juni 2018).
sectie K nummer 2758, Hoogeveen,
verwijderen van asbest uit een
schuur (28 mei 2018).
Tentakkers 12, Pesse, verwijderen
van asbesthoudende golfplaten van
de garage (4 juni 2018).
Zwarte Dijkje 30, Noordscheschut,
slopen en verbouwen van een winkelpand tot huisartsenpraktijk/appartementen (31 mei 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.

Aanmelden

Graag via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl
of telefonisch 0528-278855
(receptie SWW)
VrijwilligersHoogeveen is te bereiken
via www.vrijwilligershoogeveen.nl
(contactformulier), telefoon
0528-278855 (receptie SWW) of
per e-mail
info@vrijwilligershoogeveen.nl.

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de
bekendmakingen van de gemeente
Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Albert Rozemanstraat 40, Hoogeveen, plaatsen van een dakopbouw
bovenop het huidige platte dak
(6 juni 2018).
-- Aletta Jacobshof 12, Hoogeveen,
plaatsen van een carport
(5 juni 2018).
-- Beukemaplein I 4870, Hoogeveen,
bouwen van een woning met uitrit
(6 juni 2018).
-- Beukemaplein, Hoogeveen, bouwen
van 10 woningen
(1 juni 2018).
-- Hendrik Reindersweg 28 39, Pesse,
legaliseren van een bestaande
carport
(1 juni 2018).
-- Joh. Poststraat 21, Nieuwlande,
uitbreiden van de ligboxenstal
(7 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.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Beukemaplein 23, Hoogeveen,
bouwen van een micro woning
(31 mei 2018).
-- Vijfhoek 7, Fluitenberg, bouwen van
een woning met een schuur en het
aanleggen van een uitrit
(7 juni 2018).
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Haarweg 15, Tiendeveen, verbouwen
van de woning (4 juni 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.

VOORNEMEN VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
(uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hoogeveen maken bekend
dat zij, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht

(Wabo), van plan zijn een vergunning
te verlenen. Het gebouw voldoet
al aan de brandveiligheidseisen, de
Veiligheidsregio Drenthe (brandweer)
heeft dit tijdens een controle
geconstateerd. De te verlenen
vergunning betreft:
-- Hoogeveenseweg 43a, Pesse,
brandveilig in gebruik nemen van een
tijdelijk verblijfsgebouw (artikel 2.1,
lid 1, sub d, onder 1 Wabo).
Op de voorbereiding van dit besluit is
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht,
van toepassing. Het ontwerpbesluit
met bijbehorende stukken ligt 6 weken
ter inzage van 14 juni tot en met 25
juli 2018, in het Compagnieshuis bij de
Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in
Hoogeveen.
Tijdens de inzagetermijn, gerekend
vanaf de dag na publicatie, kunt u bij
B&W mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen. Als u
een mondelinge zienswijze kenbaar wilt
maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team vergunningen,
telefoon 14 0528.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Da Costastraat 65, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de kruipruimte (4 juni 2018).
-- De Groenling 25, Hoogeveen, verwij-

--

---

----

EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Vereniging voor Volksvermaak, evenemententerrein aan de Slag, 21 tot
en met 25 augustus 2018, feestweek
(6 juni 2018)
-- Stichting Centrummanagement Hoogeveen, centrum Hoogeveen, 19 juli
2018, 26 juli 2018, 2 augustus 2018,
9 augustus 2018, 16 augustus 2018
en 23 augustus 2018, Pulledagen
(6 juni 2018)

VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Dorpsbelangen Fluitenberg, nabij
Overschotje te Fluitenberg, 13 tot en
met 16 juni 2018, feestweek
(5 juni 2018).
-- J. Fieten, Noord 249, Noordsche-schut, 20 juli 2018 van 17.00 tot
24.00 uur, Bedrijfsfeest
(5 juni 2018).
-- Stichting Montessorischool Hoogeveen, De Karn 5, Hoogeveen, vrijdag
13 juli 2018 van 17.00 tot 19.00 uur,
Jaarfeest op het plein
(5 juni 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
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MEDEDELINGEN
BESTEMMINGSPLANNEN
VOORAANKONDIGING
BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED ZUID,
DEELPLAN BRANDLIGTSWIJK
TEGENOVER 2, 2018
Het college van B&W maakt bekend
dat voor het perceel tegenover Brandligtswijk 2 te Elim, een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan maakt een ruimte voor
ruimte project mogelijk waarbij 792,80
vierkante meter aan schuren wordt
gesloopt en er een enkele woning op
een bestaand agrarisch erf wordt teruggebouwd tegenover Brandligtswijk
2 te Elim
Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk te reageren. Er liggen op dit moment ook nog
geen stukken ter inzage. Binnenkort
wordt het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage gelegd bij de Gemeentewinkel. De kennisgeving hiervan wordt
gepubliceerd in Het Torentje en de
Staatscourant. In deze kennisgeving zal
worden aangegeven wanneer en op
welke wijze gereageerd kan worden op
het ontwerpbestemmingsplan.
Er worden geen andere instanties expliciet in de gelegenheid gesteld een
reactie te geven op het op te stellen
plan, anders dan de instanties conform

artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, zoals het Waterschap, de
provincie Drenthe, woonadviescentrum, hulpverleningsdiensten en nutsbedrijven.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de heer M. Hoogvliet via
telefoonnummer 14 0528.
OVERIG
ONTWERPBESLUIT HOGERE
GRENSWAARDEN ALTEVERSTRAAT
56, HOOGEVEEN
Voor het mogelijk maken van de bouw
van een woon-zorgcomplex aan
de Alteveerstraat 56 te Hoogeveen
heeft het college van B&W hogere
grenswaarden wegverkeerslawaai en
industrielawaai vastgesteld op basis
van de Wet geluidhinder. De maximale
hogere grenswaarde bedraagt 58 dB
op de gevel van het pand als gevolg
van het wegverkeerslawaai van de
Alteveerstraat. De maximale hogere
grenswaarde bedraagt 55 dB(A) op
de gevel van het pand als gevolg van
het industrielawaai afkomstig van het
gezoneerde industrieterrein van
DOC Kaas B.V.
De stukken liggen gedurende 6 weken
vanaf 14 juni 2018 tot en met 25 juli
2018 ter inzage bij de Gemeentewinkel,
Raadhuisplein 24 in Hoogeveen.
U kunt de stukken ook raadplegen via
www.hoogeveen.nl/inzage.

Tijdens de inzagetermijn kan een belanghebbende een zienswijze tegen
het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Alteveerstraat 56 te Hoogeveen
indienen bij het college van B&W.
Dit kan schriftelijk via Postbus 20.000,
7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken.
Hiervoor kunt u contact opnemen met
mevrouw H. Steverink-Bos via telefoonnummer 14 0528.
VERTROKKEN NAAR 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 staat.
Het gaat om:

-- Dhr. Hamada Saad Moustafa
Elbahlawan, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 02-05-2018
-- Mw. D. Michel, ten Overstraat
18-23, Hoogeveen
per 09-05-2018
-- Dhr. E. Mounourij, ten Oeverstraat
18- 23, Hoogeveen
per 09-05-2018
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.

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 een van de volgende nieuwsbrieven:
Jong Hoogeveen, Hoogeveen werkt aan werk, Nieuwsberichten,
Ondernemersnieuws, Sportief Hoogeveen.
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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
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(buiten kantooruren:
06-52580755)
Riool en gemalen: 14 0528
(buiten kantooruren: 06-52580756)

