Het Torentje
Veel bekijks voor plantjes
tijdens de Groenmarkt op
het Raadhuisplein

Masterplan brengt de
ontwikkeling van gebied
rond Tamboer in kaart
De gemeente Hoogeveen maakt zich al jaren hard voor een vitaal en toekomstgericht stadscentrum. Er wordt dan ook op veel fronten gewerkt aan de aantrekkelijkheid van het winkelgebied. De verweving van wonen, winkelen en uitgaan is
belangrijk om Hoogeveen levendig en bruisend te houden. Er is veel vraag naar
wonen in een bijzondere omgeving in het stadscentrum, dichtbij alle voorzieningen.
COMPACTER

De Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 2017 streeft naar een compacter winkelcentrum. Door het winkelvloeroppervlak met 10.000 m² te verkleinen, komt er in het
stadscentrum ruimte vrij om te wonen. Dat is ook nodig want de leegstand maakt
het centrum minder aantrekkelijk.
TIEN JAAR

Foto: André Weima

UIT DE RAAD
VERGADERING 9 MEI
Raadslid Jan van der Sleen (Gemeentebelangen) vroeg het college of het
op de hoogte is van de (mogelijke)
gezondheidsrisico’s van het veelvuldig
gebruik van lachgas, ook in combinatie met andere drugs en overmatig
alcoholgebruik. Ook wilde hij weten of
er al incidenten zijn gemeld en of het
college van plan is om de verkoop en
handel van lachgas te verbieden. Burgemeester Karel Loohuis antwoordde
dat in Hoogeveen tot nu toe één
incident officieel is gemeld. Ook heeft
Hoogeveen, samen met andere gemeenten, het Rijk opgeroepen tot een
landelijk verbod op lachgas. ‘Verslavingszorg Noord Nederland neemt dit
onderwerp al mee in haar preventie
en voorlichting’, aldus Loohuis.
Raadslid Marin Rutgers (D66) stelde
vragen over de uitvoering van de
motie SMART. In deze motie wordt
het college onder meer verzocht om
documenten Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) te formuleren. Dit
biedt de raad meer houvast om de
effectiviteit van programma’s goed te
kunnen beoordelen. Wethouder Jan
Steenbergen gaf aan dat het voorstel
na 14 mei naar de raad komt. Het is
inderdaad later dan toegezegd en
het college biedt hiervoor dan ook
excuses aan. Het voorstel houdt in dat
eerst een deel van de begroting 2020
SMART geformuleerd wordt. Als dat
goed bevalt dan wordt de begroting
2021 volledig SMART opgesteld. In
het voorstel aan de raad wordt de
planning van het traject concreet
weergegeven.
Raadslid Catharina van Hien (GroenLinks) vroeg het college naar de hoge
werkdruk voor de jeugdzorgmedewerkers. Wethouder Gert Vos antwoordde dat het college ervaart dat de
werkdruk van de eigen medewerkers
inderdaad hoog is. Of dat ook zo is bij
de samenwerkende zorginstellingen
kan het college niet aangeven.
Raadslid Erik-Jan Kreuze (CDA) stelde vragen over de herinrichting van
de Hoofdstraat en het Kerkplein. Hij
vroeg naar de kosten van de geplande
spiegelluifel, de multi-inzetbaarheid

van het Kerkplein en de nieuwe indeling van de warenmarkt. Wethouder
Jan Steenbergen gaf aan dat de raad
heeft besloten tot verbetering van het
stadscentrum, met als doel de beleving van de bezoeker aantrekkelijker
te maken. Het huidige plan draagt
daar volledig aan bij en is multifunctioneel. Het totale plan kost
€ 500.000 en de provincie draagt
daar € 400.000 aan bij. De nieuwe
indeling van de warenmarkt staat los
van dit plan en de opstelling van de
markt is in goed overleg tot stand gekomen, aldus Steenbergen.
De raad sprak over de Regio Deal
Zuid- en Oost-Drenthe. De raad was
verdeeld. De raad neemt op woensdag 22 mei een besluit over de RegioDeal.
De raad nam een besluit over het
budget voor Kindcentrum Wolfsbos.
De fracties van PvdA, VVD, SP, D66,
GroenLinks en SGP hadden een motie
van treurnis ingediend. Deze werd
met dertien stemmen voor en achttien
stemmen tegen verworpen. De fracties van Gemeentebelangen, CDA en
ChristenUnie stemden tegen, de overige fracties voor. De raad stemde uiteindelijk unaniem in met het voorstel
en stelde het budget beschikbaar.
De raad riep het college op om beleidsterreinen, projecten of dossiers
uit te sluiten van bezuinigingen bij
het opmaken van de begroting. Ook
vroeg de raad het college om voor de
zomervakantie verschillende opties/
alternatieven voor te leggen voor de
bezuinigingen. Het college nam het
verzoek over.

De omgeving van theater De Tamboer, wordt nu verder onderzocht. De gemeente
wil haar visie op dit gebied neerleggen in een masterplan. Dit plan dient als kader
voor de uitvoering voor de komende tien jaar. In het masterplan worden onder andere de ontwikkelingen, momenten van besluitvorming, communicatie en de financiering van de plannen in kaart gebracht. De gemeente is in overleg met
diverse belanghebbenden binnen het plangebied waarbij de houding van partijen
constructief is.
GEBIEDSVISIE

Architecten- en stedenbouwkundig bureau PPHP heeft vorig jaar een globale gebiedsvisie opgesteld voor het gebied rond De Tamboer. Het bureau is gevraagd om
samen met de gemeente een stedenbouwkundig plan te maken voor de ontwikkeling van het stadscentrum. Dit plan kan vervolgens gebruikt worden om geïnteresseerde partijen uit te nodigen voor de herontwikkeling.
Het masterplan moet in oktober van dit jaar klaar zijn.

Wethouder nodigt vrijwilligers uit
Vrijwilligerscollege houdt een bijeenkomst samen met wethouder Erwin
Slomp op maandag 20 mei van 19.30
tot 21.00 uur in het raadhuis van Hoogeveen. Vrijwilligers uit alle sectoren
zijn van harte welkom.
Wethouder Erwin Slomp is verantwoordelijk voor het Hoogeveens vrijwilligersbeleid. Speciaal voor vrijwilligers
houdt hij een Vrijwilligerscollege over
de gemeente Hoogeveen. Met dit college krijgen vrijwilligers inzicht in hoe
de gemeente werkt en waar je als vrijwilliger of organisatie terecht kan met
vragen of ideeën.
DILEMMA’S EN OBSTAKELS

De wethouder is zelf ook altijd een ac-

UIT DE RAAD
AGENDA 22 MEI

De raadsavond van de gemeenteraad
begint woensdag 22 mei om 19.30
uur. Vanwege de Europese parlementsverkiezingen op donderdag
23 mei is de raadsavond een dag vervroegd. De agenda ziet er als volgt uit:

De raad besloot ook tot:
-- Vaststelling van Bestemmingsplan
Nieuwlande, deelplan Akkerweg
2018
-- Vaststelling van bestemmingsplan
Buitengebied Noord Hoogeveen,
deelplan Oostering 46, 2018

19.30 uur – Besluiten
Uitwerking van de regiodeal Zuid- en
Oost-Drenthe.
Wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie
Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
Afsluiten deel Jan Slotswijk in Elim
van de openbaarheid.

Het beeld en geluidsverslag kunt u
terugkijken en beluisteren via:
hoogeveen.raadsinformatie.nl.
De volgende raadsvergadering is in
verband met de verkiezingen voor het
Europees Parlement op woensdag
22 mei.

19.45 uur – Debat
Jaarverslag en jaarrekening 2018
gemeente Hoogeveen en jaarverslag
2018 van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO).
Besluitvorming hierover vindt waarschijnlijk 11 juli plaats.

tieve vrijwilliger geweest, onder meer
bij de voetbalvereniging in Hollandscheveld.
Vanuit zijn eigen ervaring kent en herkent hij knelpunten waar vrijwilligers
hinder van ervaren. Deze bijeenkomst
geeft vrijwilligers de gelegenheid om
dilemma’s en obstakels die zij als hinderlijk ervaren bij de wethouder onder
de aandacht te brengen.
AANMELDEN

Wilt u gebruik maken van deze uitnodiging, meld u zich dan aan. Dat kan via
de website www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges, telefonisch via
0528-278855 (receptie SWW) of per
e-mail via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl.
Vervolg
Afgifte van verklaring van geen
bedenkingen voor de uitgebreide
omgevingsvergunning Ecologische
verbindingszone Zuiderwoldigerwaterlossing.
Spreekrecht
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.

15 MEI 2019

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Woensdag 15 t/m vrijdag 17 mei
-- Vanaf woensdag 8.00 tot vrijdag
12.00 uur staan er containers
van de Professor Titus Brandsmaschool op de parkeerplaats
achter de school op het Blankensplein in het centrum van Hoogeveen.
Zaterdag 18 mei
-- Huis aan huis door basisschool
De Sprong Hoogeveen vanaf
9.00 uur.
-- 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
van de basisscholen De Palm en
’t Hoeltien (locatie Vogelvlucht)
aan de Prieswijk bij de ijsbaan in
Elim.
Dinsdag 21 mei
-- Huis aan huis door basisschool
Het Spectrum vanaf 18.30 uur in
Hoogeveen Zuid.
Woensdag 22 mei
-- Huis aan huis door basisscholen
’t Kofschip en De Schuthoek vanaf
18.00 uur in de wijken Schutlanden, Kattouw en Erflanden.
COLLECTEN

Deze week collecteert de stichting
Longfonds. Volgende week gaat het
Prins Bernhard Cultuurfonds met de
collectebus langs de deuren.

Spreekuur in
De Wenning Pesse
De raadsambassadeurs en de inwonersgroep Bestuurlijke Vernieuwing houden
21 mei van 19.30 tot 20.30 uur een
inloopspreekuur in ontmoetingscentrum
De Wenning in Pesse. Inwoners kunnen
dan in gesprek gaan met raadsleden en
leden van de inwonersgroep. Heeft u
een vraag, opmerking of idee, bijvoorbeeld over uw straat, buurt of (sport)
club, stap dan binnen. Aanmelding vooraf is niet nodig. Voor vragen of opmerkingen over het spreekuur mail naar
griffie@hoogeveen.nl.
TERUGBLIK

Op 23 april was het eerste inloopspreekuur in buurtcentrum Het Oor. Er
kwamen diverse onderwerpen aan bod;
van klachten over schaduwwerking van
bomen, tot het bespreken van mogelijkheden voor energieneutraal bouwen.
De reacties van de inwoners die op het
spreekuur afkwamen waren positief.

Training opkomen
voor jezelf
De Stichting Welzijnswerk houdt de
assertiviteitstraining Opkomen voor jezelf? – Waarom niet? De training start
morgenavond, donderdag 16 mei van
19.15 tot 21.45 uur, en bestaat uit acht
bijeenkomsten. Er zijn nog een paar
plaatsen vrij.
Aanmelden kan bij Stichting Welzijnswerk, telefoon 0528-278855.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
helpt cliënten bij kwesties jeugdhulp
De gemeente Hoogeveen is verantwoordelijk voor de uitvoering van
jeugdhulp binnen de jeugdwet. Eén van
de onderdelen van jeugdhulp is het vertrouwenswerk.
Als u te maken heeft met jeugdhulpverlening en daar vragen over heeft
kunt u altijd bellen of mailen met het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van
de gemeente Hoogeveen. Soms kan
het zo zijn dat u toch met vragen blijft
zitten, extra informatie wenst of dat u
een klacht heeft. Dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersonen zijn er voor
jongeren, (pleeg)ouders, grootouders
en verzorgers. De vertrouwenspersonen geven informatie, advies en
ondersteuning bij klachten die vallen
binnen het kader van de jeugdwet. De
vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk
van zowel de gemeente als de jeugdhulpaanbieders.
WERKWIJZE

De vertrouwenspersonen kunnen u
informeren over uw rechten en mogelijkheden. Een onderdeel is dat zij een
rol kunnen spelen bij het bespreekbaar
maken van vragen, de problemen of de
klachten die er zijn. De vertrouwenspersonen proberen samen met u bij eventuele onvrede in gesprek te gaan met

degene(n) om wie het gaat. Door een
gezamenlijk gesprek ontstaat er vaak
ruimte voor verduidelijking en resulteert
dit regelmatig in oplossingen van uw
vraag/probleem/klacht.
Als het toch komt tot een procedure
bij de klachtencommissie, kunnen de
vertrouwenspersonen hierbij ook ondersteunen.
IN DE PRAKTIJK

Vertrouwenspersonen kunnen in veel
verschillende kwesties hulp bieden.
Maar hoe werkt het in de praktijk?
Een voorbeeld van een jongere die
contact heeft gezocht met een vertrouwenspersoon. Een jongere verblijft
sinds een aantal weken in een jeugdinstelling. Het thuis wonen ging helaas
niet meer en ook bij pleegouders lukte
het niet. De jongere geeft aan dat men
denkt dat hij boos is maar dat hij eigenlijk heel verdrietig is. Hij vertelt aan de
vertrouwenspersoon dat niemand naar
hem wil luisteren. Hij heeft een gezinsvoogd maar volgens de jongere luistert
de gezinsvoogd alleen maar naar zijn
pleegouders. Er wordt geen rekening
gehouden met zijn wensen. De jongere
en de vertrouwenspersoon zijn samen
in gesprek gegaan met de gezinsvoogd.
Tijdens dit gesprek heeft de jongere
zijn onvrede goed kunnen vertellen. De
gezinsvoogd heeft zijn onvrede serieus

genomen. Zij hebben er samen goed
over gepraat en nieuwe afspraken met
elkaar gemaakt.
UITLEG OVER RECHTEN

Een ander voorbeeld van het werk van
de vertrouwenspersonen is het geval
van een cliënt die erachter kwam dat
persoonlijke informatie uit zijn dossier
was gedeeld met anderen zonder zijn
toestemming. De vertrouwenspersoon
heeft de cliënt uitleg gegeven over zijn
rechten hierin en advies gegeven waarmee de cliënt zelf verder aan de slag is
gegaan. Vertrouwenspersonen kunnen
u dus helpen antwoord te vinden op uw
vragen binnen de jeugdwet. Zij geven
informatie of advies en kunnen u ondersteunen bij klachten.
CONTACT

Zorgbelang Drenthe is een onafhankelijke stichting die het onafhankelijke
vertrouwenswerk in de jeugdhulp
uitvoert. Dit doet de stichting samen
met het landelijke bureau AKJ. Heeft
u te maken met zorg voor jeugd? Wilt
u advies, heeft u vraag of een klacht?
De vertrouwenspersonen helpen. Bel
naar het landelijke nummer van het AKJ
(088-555 1000), stuur een email naar
info@akj.nl of vul het contactformulier
in op www.akj.nl. De dienstverlening
is gratis.
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Verzorg met uw vereniging een
huis-aan-huis inzameling van textiel
De gemeente wil de huis-aan-huis
inzameling graag laten uitvoeren in
samenwerking met charitatieve
instellingen en lokale verenigingen.
De gemeente verwacht dat de
inzameling daardoor beter wordt
uitgevoerd en er meer textiel wordt
ingezameld. De verenigingen
ontvangen daarvoor een vergoeding.
Hoeveel kunt u verdienen?
U kunt € 250 per ton ingezameld
textiel verdienen. Hoe meer u in
zamelt hoe meer u verdient.
Wat houdt de huis-aan-huis
inzameling van textiel precies in?
Uw vereniging verspreidt in een
gebied huis-aan-huis zakken/
stickers. De zakken/stickers krijgt u
van Sympany. Twee weken later haalt
u de volle zakken op en verzamelt die
op een centrale plaats (depot).
Sympany haalt de volle zakken op bij
het depot. U ontvangt van de
gemeente een vergoeding voor de
door uw verenging ingezamelde
hoeveelheid textiel. Wanneer u gaat
inzamelen, doet u dat voor een heel
jaar (1 keer per kwartaal).

Met uw
vereniging geld
verdienen!
•
•
•

•

U meldt uw vereniging aan via
www.sympany.nl/hah-dewh/
Op de webpagina van Sympany
leest u de voorwaarden en de
inzameldata.
Indien u uw vereniging aanmeldt,
dient u deel te nemen aan de
informatieavond die gepland staat
op 10 juli in het raadhuis.
Wanneer meerdere verenigingen
zich aanmelden voor hetzelfde
gebied, wordt de inzameling over
de verenigingen verdeeld.

Voor vragen kunt u terecht bij
Sympany (Louise Kirby-Petruccio),
tel. 030-6568716 of
l.kirby@sympany.nl

Voorwaarden voor deelname
• De einddatum om uw vereniging
aan te melden is: maandag 1 juli
2019.
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Feestelijke aftrap naschoolse activiteiten
Vrijdag 10 mei werd de aftrap gegeven
voor de naschoolse activiteiten rondom
de basisscholen Schuthoek/’t Kofschip.
De bovenschoolse directeuren van Bijeen en Pricoh, de directrice van Prokino
en vertegenwoordigers van de scholen
gaven samen met wethouder Gert Vos
het startsein.
GEWONNEN!

In de afgelopen periode zijn er twee
prijsvragen uitgezet onder de leerlingen
van beide scholen. De eerste was om
een naam te verzinnen waaronder het

MEDEDELINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
RECTIFICATIE
In het Torentje van 1 mei 2019 is onder
besluit vergunningsvrij vermeld:
-- Biesbosch 28, Hoogeveen, uitbouwen aan de achterzijde van de woning (16 april 2019).
Dit gaat om een ten onrechte genomen
besluit op informatieverzoek.
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Bennerwijk 103, Elim, bouwen van
een woning (7 mei 2019).
-- Beukemaplein 33 en 35, Hoogeveen,
aanleggen van een inrit (3 mei 2019).
-- Bosboomstraat 26, Hoogeveen,
wijzigen van de fundering voor het
bouwen van een woon-zorgcomplex
waarvoor al vergunning is verleend
(2 mei 2019).
-- De Wielewaal 15 a, Hoogeveen,
plaatsen tijdelijke units
(8 mei 2019).
-- Turfschipper 2, Turfschipper 4 en
Turfsteker 11, Hollandscheveld, wijzigen van de fundering van drie
woningen (7 mei 2019).
-- Het Hoekje 1 en 1a, Hollandscheveld,
realiseren van appartementen
(6 mei 2019).
-- hoek Alteveerstraat / Piet Heinstraat,
Hoogeveen, wijzigen van het type
heipaal (8 mei 2019).
-- Menso Altinghof 1 t/m 11, Menso
Altinghof 2 t/m 26, Linthorst Homanstraat 1a t/m 1h, De Vos van Steen-

naschoolse aanbod voor de wijken Erflanden, Schutlanden en Kattouw plaats
gaat vinden. Arthur Florijn uit groep 7B
van ’t Kofschip bedacht de winnende
naam: Jong Erfschutters.
De tweede prijsvraag was het bedenken van een logo waarin het handje van
Jong Hoogeveen centraal staat. Het
winnende logo is ontworpen door Myrte van Veen, eveneens uit groep 7B van
’t Kofschip.
Van harte gefeliciteerd allebei!

FEESTELIJKE
STARTBIJEENKOMST

De dag begon met een feestelijke startbijeenkomst in gymzaal Booyenverlaat.
Kinderen uit groep 6 en 7 van beide
scholen konden via een kleine markt
kennis maken met het naschools aanbod en zelf ideeën voor activiteiten aandragen. Goochelaar Jan gaf een korte
show en Zukarn maakte korte vlogs.
In mei en juni kunnen de kinderen in
hun wijk kennis gaan maken met onder
andere superchefs (Bij SuperChefs
leren kinderen van groep 7 en 8 in 8

lessen gezonde maaltijden te bereiden,
zelfs zonder keuken kunnen kinderen

aan de slag), natuuractiviteiten van IVN
en little bits (elektronica voor kinderen).

reveen, kappen van twee esdoorns
(6 mei 2019).
Hollandscheveldsche Opgaande 56a,
Hollandscheveld, het verlengen van
de tijdelijke bewoning van een schuur
(9 mei 2019).
Juliana van Stolbergstraat 1 t/m 18
(even), Gebroeders Poststraat 1 t/m
17 (oneven), Hoogeveen, bouwen
van 18 woningen (8 mei 2019).
Kadastraal bekend gemeente sectie:
B, perceelnummer 5357, tijdelijk
plaatsen van een reclamebord op een
schip (3 mei 2019).
Langewijk 7, Elim, het verbreden van
de oprit (8 mei 2019).
Tandarts Schipperstraat 1 t/m 15a
(oneven), Gebroeders Poststraat 2
t/m 18 (even), Hoogeveen, bouwen
van 18 woningen (8 mei 2019).
Turfschipper 1 t/m 22, Hollandscheveld, het wijzigen van de fundering
voor het bouwen van 22 woningen
waarvoor al vergunning is verleend
(9 mei 2019).
Turfschipper 2, Turfschipper 4 en
Turfsteker 11, Hollandscheveld, het
wijzigen van de fundering voor het
bouwen van 3 woningen waarvoor al
vergunning is verleend (9 mei 2019).
Zuideropgaande 37, Hollandscheveld, bouwen van een schuur
(3 mei 2019).

NIET IN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Domeinweg 13, Fluitenberg, plaatsen
van een nieuwe buitenmuur
(6 mei 2019).

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. U richt uw zienswijze
aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Hoogeveen. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een
later stadium beroep instellen tegen het
besluit.

VERLENGING BESLISTERMIJN
(datum besluit)
-- Seringenlaan 91, Hoogeveen, bouwen van een bijgebouw (6 mei 2019).

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken
inzien, met ingang van 16 mei 2019, (op
afspraak) in de Gemeentewinkel.

Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
wijklaan 2a t/m 2e, Julianaplantsoen,
Hoogeveen, wijzigen van de fundering van 32 woningen
(3 mei 2019).
-- Trambaan kavel 8, Nieuweroord,
bouwen van de helft van een dubbele
woning (rechts) (6 mei 2019).
-- Trambaan kavel 8, Nieuweroord,
bouwen van een helft van een dubbele woning (links) (6 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.
INGETROKKEN AANVRAGEN
(datum besluit)
-- Bennerwijk 103 te Elim, bouwen van
een woning (9 mei 2019).
-- De Drie Veenen 9, Tiendeveen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (8 mei 2019).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Beukemaplein 33 en 35, Hoogeveen,
het aanleggen van een inrit
(9 mei 2019).
-- Carstensdijk 57, Elim, aanleggen van
een rookkanaal aan de zijgevel van
de woning (6 mei 2019).
-- De Klipper 17, Hoogeveen, plaatsen
van een veranda (9 mei 2019).
-- Dorpsstraat 26, Pesse langs de War-

--

--

--

---

--

--

--

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.
ONTWERPBESLUIT - MAATWERKVOORSCHRIFT
(uitgebreide procedure)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen
maakt bekend dat het van plan is om
de volgende omgevingsvergunning, op
grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:
A.G. Bellstraat 55 Hoogeveen, Zaadhandel Van der Wal, voor het oprichten
van een bedrijfsgebouw.

KENNISGEVING BESLUIT VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
(uitgebreide procedure)
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat het
heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), te verlenen:
Coevorderstraatweg 115, Nieuweroord,
plaatsen van een luchtwasser op de
bestaande stal (6 mei 2019).
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit
zijn geen zienswijzen ontvangen. Het
besluit is niet gewijzigd ten opzichte
van het ontwerpbesluit.
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken gedurende zes weken inzien,
met ingang van 16 mei 2019 (op afspraak) bij de Gemeentewinkel.
Gedurende de inzagetermijn kan beroep
worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben
ingediend tegen het ontwerpbesluit en
door belanghebbenden die willen opkomen tegen wijzigingen in het besluit ten
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opzichte van het ontwerpbesluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht.
Ook kan beroep worden ingesteld door
belanghebbenden die redelijkerwijs niet
kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht.
Als beroep is ingesteld tegen dit besluit
kan, als onverwijlde spoed dat vereist,
ook om een voorlopige voorziening
worden gevraagd. Het verzoek moet
worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek heeft een schorsende werking. U kunt ook digitaal
procederen. Meer informatie vindt u op
de website van de rechtbank.
WET NATUURBESCHERMING
VOOR HET ONDERDEEL
GEBIEDSBESCHERMING
(ontwerpbeschikking)
Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 2.7, van
de Wet natuurbescherming hebben
besloten een ontwerpbeschikking ter
inzage te leggen voor:
Barsweg 5, 7913 XC Hollandscheveld,
het in werking hebben en wijzigen van
een rundveehouderij.
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 9 mei 2019 tot
en met 19 juni 2019 digitaal inzien op
de website www.provincie.drenthe.nl/
actueel/bekendmakingen.
Tot en met 19 juni 2019 kan een ieder
schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijk kunt u uw
zienswijze indienen bij het college van
Gedeputeerde Staten van Drenthe. Als u

mondeling een zienswijze wilt indienen,
kunt u een verzoek indienen bij
post@drenthe.nl of telefonisch contact
opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Bosbesstraat 2, 4, 6, 10, 12, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woningen
(9 mei 2019).
-- Brugstraat 116, Nieuwlande, verwijderen van asbest (3 mei 2019).
-- De Plecht 10, Hoogeveen, verwijderen van 4 asbesthoudende vensterbanken (3 mei 2019).
-- Goudenregenstraat 23, 25, 27, 29, 31,
39 en 41, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit
de woningen (9 mei 2019).
-- Korenbloemstraat 1, 3, 7, 9, 11 en 13,
Hoogeveen, verwijderen van asbest
bij meerdere woningen (3 mei 2019).
-- Noord 108, Noordscheschut, slopen
van twee schuren en verwijderen van
asbest (3 mei 2019).
-- Saturnus 19, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit
de woning (9 mei 2019).
-- Secteweg 22, Stuifzand, verwijderen
van asbesthoudende materialen
(2 mei 2019).
-- Tonckenspad 4, Pesse, verwijderen
van asbest (3 mei 2019).
BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED NOORD,
DEELPLAN OOSTERING 46, 2018
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeen-

teraad op 9 mei 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied Noord, deelplan
Oostering 46, 2018” heeft vastgesteld.
Het betreft een ruimte-voor-ruimteplan
waarbij de oorspronkelijke bebouwing
in het geheel wordt gesloopt (inclusief bedrijfswoning). Daarvoor in de
plaats komen twee woningen. Het plan
voldoet niet volledig aan de voorwaarden van ruimte voor ruimte omdat de
bedrijfswoning niet op exact dezelfde
plaats wordt herbouwd. Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan
liggen van 16 mei 2019 tot en met 26
juni 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage of
www.ruimtelijkeplannen.nl
(u kunt zoeken op het planidentificatienummer: NL.IMRO.0118.2018
BP9006005-VG01).
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging
beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Een belanghebbende is iemand
die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of
aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij/zij geen zienswijze
naar voren heeft gebracht. Het bestemmingsplan treedt in principe in werking
op 27 juni 2019. Een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat er op het verzoek is
beslist.

MILIEU
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente maakt bekend
de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:
-- Lijstervishandel, Johannes Poststraat
10, 7918 AC Nieuwlande. De melding
heeft betrekking op het oprichten van
een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
OVERIG
VERTROKKEN MET ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van Burgerzaken blijkt
dat onderstaande persoon niet meer
woont op het adres waar hij volgens de
Basis Registratie Personen (BRP) staat
ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze persoon op te schorten.
Dit betekent dat hij formeel niet meer op
dat adres staat ingeschreven.
-- Dhr. B.J. Grave, geb. op 18-02-1989,
uitgeschreven per 15-02-2019.
Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking 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.
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)

