Het Torentje
Doe een(d) wens tijdens de
Pulledagen, je weet maar
nooit of hij uitkomt?

Foto: Kim Stellingwerf

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 26 augustus.
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.

Een nieuwe locatie voor
Hoogeveen Sport!
Zaterdag 7 september wordt van 13.00 – 17.00 uur weer de jaarlijkse sportmarkt
gehouden in samenwerking met Jong Hoogeveen. Wethouder Gert Vos opent
de sportmarkt. Dit jaar wordt de sportmarkt niet aan de Hoofdstraat maar op
het Raadhuisplein gehouden. Het is de opening van het nieuwe sport- en
activiteitenseizoen.
Het Raadhuisplein in Hoogeveen wordt omgetoverd in
een waar Sportplein. Een plein waar iedereen actief kennis kan maken met de
sportverenigingen en andere aanbieders. Kom turnen, honkballen of schieten op
het plein, maak kennis met judo, zelfverdediging, jeu de boules, korfbal, dansen,
fietsen, taekwondo, hockey, tennis, volleybal roeien basketbal en nog veel
meer. Laat u verrassen en informeren over de diverse mogelijkheden die er voor
kinderen en jongeren
zijn. Op het podium
voor het Raadhuis
worden sportdemonstraties gegeven.
Om 15.00 uur
verschijnt er een
vuurspuwer op
het plein die al
vuurspuwend zijn
acrobatische toeren
laat zien.
Het Raadhuisplein is
deze dag de plek voor een heerlijke actieve zaterdagmiddag! Een nieuwe locatie
waar je kunt genieten van allerlei sportdemonstraties en activiteiten.

Onderhoud klein asfalt gemeente Hoogeveen
In opdracht van de gemeente
Hoogeveen gaat Roelofs wegenbouw
kleine asfaltreparaties uitvoeren op
verschillende locaties in de Gemeente
Hoogeveen.
De verschillende kleine asfaltschades
die aanwezig zijn in de rijbanen en of
fietspaden zullen worden hersteld.
De werkzaamheden bestaan onder
andere uit:

MEDEDELINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
INGETROKKEN AANVRAGEN
(datum besluit)
-- Bultinge 2, Pesse, kappen van houtopstanden (1 augustus 2019).
-- Bultinge 2, Pesse, oprichten van
truckfase 2 inclusief truckparking
LNG en waterstof (1 augustus 2019).
-- Dorpsstraat 1, Elim, splitsen van de
woning (31 juli 2019).
-- Korhoenlaan 38, Hoogeveen, uitbreiden van de garage (5 augustus 2019).
-- Zuideropgaande 110, Hollandscheveld, bouwen van een schuur
(5 augustus 2019).
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Zuideropgaande 110, Hollandscheveld, bouwen van een schuur
(1 augustus 2019).
-- Carstensdijk 130 te Elim, plaatsen van
een dakkapel (1 augustus 2019).
-- Het Hoosvat 50, Elim, aanleggen van
een inrit (2 augustus 2019).
-- Grote Kerkstraat 14, Hoogeveen, herbouwen van een horeca-woonpand
(3 augustus 2019).
-- De Punter 73 te Hoogeveen, bouwen
van een schuur (5 augustus 2019).

-----

Kleine asfalt reparaties
Het vullen van scheuren
Het aanbrengen van slijtlagen
Het opnieuw asfalteren van
werksleuven in het asfalt waar de
straatstenen worden vervangen door
asfalt

Gedurende de werkzaamheden zal er
verkeershinder ontstaan.

Om de hinder tot een minimum te beperken zullen de volgende maatregelen
worden genomen;
-- Indien nodig zal er gedurende de
werkzaamheden de rijbaan (of delen
ervan) afgesloten zijn voor doorgaand verkeer en zal worden omgeleid via de aanwezige bebording.
-- De aanliggende percelen zijn ten
allen tijde bereikbaar

-- Bestemmingsverkeer kan tijdens de
werkzaamheden beperkt zijn doorgang vinden.
De start van het klein onderhoud asfalt is op maandag 26 augustus en zal
circa 4 weken duren. Heeft u vragen
over deze werkzaamheden dan kunt
u contact opnemen met de heer Harry
Kleinjan uitvoeder Roelofs wegenbouw
bv tel: 06-46199034

Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
-- Vijfhoek 3, Fluitenberg, realiseren van
een uitrit (5 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
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- De Turfschipper 13, Hollandscheveld,
bouwen van een woning
(2 augustus 2019).
-- Noorderweg 28, Hoogeveen, aanleggen van een uitrit (31 juli 2019).
VERLENGING PROCEDURETERMIJN
(datum besluit)
-- Barsweg 5, Hollandscheveld, oprichten van een kalvermesterij
(1 augustus 2019).
-- Het Hoekje 1, Hollandscheveld,
wijzigen gebruik naar wonen,
dagbesteding en detailhandel
(2 augustus 2019).
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
STELLING (datum besluit)
-- Het Haagje 145, Hoogeveen, ver-

plaatsen van een handelsreclame
(30 juli 2019).
-- Zuideropgaande 93, Hollandscheveld, bouwen van een garage
(1 augustus 2019).
BESLUIT VERGUNNINGSVRIJ
(datum besluit)
-- De Marke 4, Pesse, uitbreiden van
een sportcomplex (1 augustus 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.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Industrieweg 62, Hoogeveen, slopen
van het pand en asbestsanering
(1 augustus 2019).

-- Middenraai 69, Nieuweroord, inleveren van asbesthoudende golfplaten
(1 augustus 2019).
-- Oostopgaande 45, Nieuwlande,
slopen van een schuur
(7 augustus 2019).
-- Vreughdenstraat 3, Hoogeveen,
verwijderen van asbest
(6 augustus 2019).
-- Zuideropgaande 110, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuur
(2 augustus 2019).
EVENEMENTEN
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- In verband met de Pulledag op donderdag 1 augustus 2019 zijn de volgende wegen afgesloten van 08.00
uur tot 18.00 uur:
-- Schutstraat, vanaf rotonde Zuiderweg/Van Limburg Stirumstraat tot
de ovonde
-- de weg van het Schutsplein
richting de Schutstraat
-- de weg van het Reviusplein
richting de Schutstraat
-- de inrit van Echtenstraat vanaf het
Van Echtenplein (18 juni 2019)
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UITAGENDA
PULLEDAG
Morgen is er weer een Pulledag.
Iedere donderdag, zes weken lang,
vinden de Pulledagen plaats in het
centrum van Hoogeveen. Met een
braderie, kinderbraderie, muziek,
diverse acts en horecagelegenheden
word je de hele dag vermaakt.
n www.hihoogeveen.nl
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
TRAPPEN, HAPPEN EN
STAPPEN

Van 20 tot en met 23 augustus van
9.00-17.00 uur vindt in Hoogeveen
de vierde editie plaats van Trappen,
Happen en Stappen. Trappen,
happen en stappen is een culinaire
fietstocht die elke dag start bij
Paviljoen Nijstad.
n www.trappenhappenstappen.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

Beurs mobiliteit
en veiligheid zoekt
standhouders
Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Hoogeveen, organiseert op dinsdag
8 oktober een beurs voor senioren van
13.00 uur – 17.00 uur. De beurs wordt
gehouden in De Tamboer te Hoogeveen.
Doel van deze middag is om senioren
te informeren over veiligheid en mobiliteit zowel in huis als buiten.
VVN zoekt hiervoor instanties/bedrijven die zich met deze zaken bezig houden en zich willen presenteren in de
foyer van de Tamboer. Deelname aan
deze beurs is gratis.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de contactpersonen
van Veilig Verkeer Nederland afd.
Hoogeveen:
-- Peter Klutsch, 270081,
m.p.klutsch@home.nl
-- Willem van Dijk, 0612979793,
willemvandijk@kpnplanet.nl
-- Piet Blauw, 0644171967,
pwblauw@gmail.com

Let op de
aangepaste routes
tijdens de
Pulledagen
NEEM
DE BIJ!
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MEDEDELINGEN
-- In verband met het straatfeest aan de
Boeten en de Poste te Hollandscheveld is op zaterdag 24 augustus 2019
van 11.00 uur tot 20.00 uur de Poste
afgesloten (23 juli 2019)
-- In verband met het Daliacorso op 14
september 2019 in Elim is de Gosem
Engelsstraat afgesloten van 12.00
uur tot 16.00 uur (25 juli 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
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
OVERIG
WEGWERKZAAMHEDEN
-- Vanaf 2 september t/m 20 september zal de kruising van Goghlaan/

Van Limburg Stirumstraat/Nicolaas
Beetsstraat worden gestremd voor
doorgaand verkeer i.v.m. rioleringsen asfalteringswerkzaamheden. Woningen en bedrijven blijven per auto
bereikbaar. Er zal een wegomleiding
worden ingesteld.
-- Op maandag 2 september wordt
er gestart met asfaltonderhoudswerkzaamheden aan de Hendrikus
Zomerweg (tussen de Albert van
Daatselaarstraat en fietspad Kremersdijkje). Bestemmingsverkeer
via Hendrikus Zomerweg richting
Albartsweg/Langedijk zal via Alteveer/Trekgatenweg moeten rijden.

Bestemmingsverkeer via Langedijk/
Albartsweg richting Kerkenveld zal
via Alteveer moeten rijden.
De werkzaamheden staan gepland
van 2 september t/m 20 september.
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

