Het Torentje
Noorderlichtjesparade zet
Hoogeveen in het licht

Bewoners van AZC op de
planken van De Tamboer
met voorstelling Dromen
Dromen. Over hoop en verwachtingen voor de toekomst. Deze boodschap brengt
een groep van twintig bewoners van het asielzoekerscentrum (AZC) op het podium
van theater De Tamboer op donderdag 20 december.
Zo op het oog lijkt het een willekeurig bij elkaar gebracht gezelschap met verschillende nationaliteiten, verschillende leeftijden en achtergronden. Ze wonen allemaal in
het AZC en hebben hun eigen verhalen. En dat is tegelijkertijd ook de grootste gemene
deler, want het zijn heftige verhalen over wat de mensen hebben meegemaakt.
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Donderdag 20 december
-- Huis aan huis door basisscholen
De Krullevaar en De Goudvink
vanaf 18.30 uur in de wijk Wolfsbos.
Zaterdag 22 december
-- Huis aan huis door de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld
vanaf 8.30 uur in Hollandscheveld.
COLLECTEN

Er zijn deze en volgende week geen
collecten vanwege de kerstvakantie.

UITAGENDA
Foto: André Weima

HARMONY SINGERS

Op 22 december vanaf 20.00 uur
is er een concert van de Harmony
Singers met medewerking van Bert
Heerink en girlsband Fourtune in de
Vredehorstkerk.
n www.harmonysingers.nl

UIT DE RAAD
AGENDA 20 DECEMBER
De gemeenteraad vergadert donderdag 20 december vanaf 19.00 uur.
-- 19.00 uur: Bespreking van gewijzigd
raadsvoorstel over voor betaald
parkeren
-- 19.30 uur: Besluiten over betaald
parkeren, bestemmingsplan Kindcentrum Wolfsbos, afsluiting deel
Jan Slotsweg, benoeming van
J. Alting als opvolgend raadslid voor
Gemeentebelangen en de benoeming van leden van de rekenkamercommissie.
-- 19.45 uur: bespreking rekenkameronderzoek Schuldhulpverlening en
aankoop schoolgebouw Citroenvlinder 1-3.
-- 20.45 uur: Informatie over het integraal veiligheidsplan 2019-2022
en de stand van zaken van project
ijsbaan-zwembad.

Naar verwachting wordt de raadsavond rond 22.30 uur afgesloten.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht over een van de onderwerpen op de agenda, kunt u contact
opnemen met de griffie,
telefoon 14 0528 of e-mail
griffie@hoogeveen.nl.
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 volgen via onze
website of beluisteren via Radio Hoogeveen.
De raadsavond is openbaar.
Iedereen is van harte welkom.

MANNENKOOR

In de Grote Kerk is er op 22 december vanaf 20.00 uur een kerstconcert van de Hoogeveens Christelijk
Mannenkoor (HCM). Een bijzonder
concert, waarbij een groot aantal
bekende en minder bekende kerstliederen worden gezongen.
n www.mannenkoorhoogeveen.nl

TOEKOMST

De voorstelling heet niet zomaar ‘Dromen’. De blik van de mensen is vooral
gericht op de toekomst. Initiatiefnemer Karin Strijker: ‘Drie docenten van Scala
Centrum voor de Kunsten begeleiden de voorstelling. Die bestaat uit muziek,
dans, verbeelding en positiviteit. Ze hebben er een prachtig geheel van gemaakt.
Ze worden hierbij ondersteund door twee vluchtelingen uit Syrië, van wie de één
schrijfster is en de ander acteur.'

KOOPZONDAG

UITLEG

De voorstelling is in het Engels en er wordt ook in het Nederlands uitleg gegeven.
Strijker wijst op de complexiteit: ‘Een hele onderneming en uitdaging om de
essentie uit de verhalen te halen en zichtbaar te maken in een theatervoorstelling.
Maar de mensen durven hun ambities en dromen te delen.’

De gemeente houdt 11 januari een informatiebijeenkomst over de aanbesteding
van de levering van drukwerk aan de
Samenwerkingsorganisatie De Wolden
Hoogeveen (SWO). De SWO is de ambtelijke organisatie die beide gemeenten
bedient. De bijeenkomst in het Raadhuis
in Hoogeveen begint om 10.00 uur
(inloop vanaf 9.30 uur). De bijeenkomst
duurt tot 11.30 uur.
De aanbesteding is 7 december gepubliceerd. De SWO zoekt één opdrachtnemer die gedurende een aantal jaren al
het drukwerk, reprowerk en eventueel
DTP-werk kan uitvoeren.

LET OP!

De aanbesteding verloopt via TenderNed. Kijk op www.tenderned.nl voor
alle aanbestedingsdocumenten.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt
uitleg gegeven over de Europese aanbestedingsprocedure en achtergrondinformatie over de opdracht gegeven.
Deelnemers kunnen vragen stellen.
Aanmelden is nodig. Dat kan door een
e-mail te sturen aan
inkoop@dewoldenhoogeveen.nl.
Per organisatie mogen er maximaal
twee deelnemers komen. Zie voor meer
informatie de publicatie op TenderNed.

mogelijk gewijzigde
afvalinzameldagen tijdens
kerst en oud en nieuw.
Kijk op www.area-afval.nl.

Dromen, ambities, hoop en verwachtingen zijn de belangrijkste ingrediënten
van een bijzondere theatervoorstelling. Donderdagavond 20 december, 19.30
uur in theater De Tamboer. Kaarten kosten €7,50 zolang de voorraad strekt en
wordt financieel ondersteund door VluchtelingenWerk Nederland, De Smederijen
van Hoogeveen, Stichting Leefbaarheidsfonds Hoogeveen en de Stichting
WereldWijd voor Kinderen.

SPORT

December in teken basketbal
Woensdag 12 december vond voor
de eerste keer het basketbaltoernooi
plaats in sporthal Valkenlaan.
Leerlingen uit groep 5 en 6 gingen
deze middag in zes teams de strijd
aan met elkaar. Het toernooi werd georganiseerd door Sportief Hoogeveen
in samenwerking met HBV Falcons.
De trainers van de basketbalvereniging hebben de warming-up verzorgd. Elk team heeft vijf wedstrijden
gespeeld. Tussen de laatste wedstrijd
en de prijsuitreiking was er een 'skills
challenge'. Dit is een klein parcours
waarbij er steeds één winnaar overbleef.
Het toernooi werd gewonnen door
leerlingen van De Weidebloem en de
Fairplay prijs ging naar leerlingen van

Op 23 december zijn de winkels in
het centrum geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Het thema van de koopzondag is ‘kerst’.
WINTERBIERENFESTIVAL

ONDERSTEUNING

Informatiebijeenkomst over
aanbesteding van drukwerk

VLOOIENMARKT

Op 22, 23 en 26 december is er van
10.00 tot 16.00 uur een vlooienmarkt in de markthallen in Hoogeveen.
n www.wildro.nl

’t Kofschip. De wedstrijden werden
begeleidt door leerlingen van het
Roelof van Echten College en het
wedstrijdsecretariaat door een stagiaire van de opleiding Sport en
Bewegen van Landstede in Zwolle.
Ook was er een aantal vrijwilligers
van de basketbalvereniging in
touw. JOGG Hoogeveen (Jongeren
Op Gezond Gewicht) zorgde voor
smoothies.
Vandaag, woensdag 19 december,
vindt het tweede toernooi plaats.
Dit keer voor elf teams uit de groepen 7 en 8.

Kom gezellig bierproeven met je
vrienden en familie op 23 december
van 14.00 tot 19.00 uur tijdens het
Winterbierenfestival. Het festival
wordt gehouden op de Hoofdstraat-Noord en heeft een zeer
speciale ambiance.
n www.pint.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

Nieuwjaarsreceptie
gemeente
Hoogeveen
Het gemeentebestuur van Hoogeveen
nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 2 januari
van 17.00 tot 19.00 uur in het Raadhuis.
Het thema van de nieuwjaarsbijeenkomst is dit jaar De Smederijen.
Burgemeester Loohuis zal omstreeks
17.30 uur kort terug- en vooruitblikken.
Ook wordt bekend gemaakt wie dit jaar
de ‘Hoogevener van het jaar’ is geworden, een initiatief van Boom Uitgevers.
Daarnaast wordt de ‘Jong Hoogevener
van het jaar” bekend gemaakt.
Graag tot ziens op 2 januari 2019.
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Dorpsinitiatieven Vitaal Platteland:

Vraag een subsidie aan voor 1 mei
De provincie Drenthe gaat door met de
regeling dorpsinitiatieven fonds Vitaal
Platteland.
De gemeente nodigt de dorpen uit vóór
1 mei 2019 aanvragen in te dienen die
voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden:
-- Alleen initiatieven uit dorp/platteland
komen in aanmerking; de kern Hoogeveen is uitgesloten.
-- Initiatieven dragen bij aan het
versterken van de leefbaarheid en
worden zoveel mogelijk door dorpsbewoners zelf uitgevoerd.
-- De dorpsinitiatieven moeten binnen
twee jaar na toewijzing subsidie gerealiseerd zijn.

-- Bij het initiatief wordt een begroting
gevoegd bij indiening.
-- De totale begroting van het initiatief
moet meer dan € 3.000 euro zijn.
-- Het mag niet gaan om een aanvulling van exploitatietekorten om een
bepaalde voorziening in stand te
houden.
-- De resultaten komen ten goede
aan de dorpsgemeenschap en niet
slechts aan enkele individuen.
-- Het college van Burgemeester en
Wethouders van Hoogeveen neemt
een besluit over de subsidieaanvragen en volgt daarbij het advies van de
commissie van drie bewoners, tenzij
er zwaarwegende argumenten zijn

om daarvan af te wijken.
-- De aanvrager is een rechtspersoon
zonder winstoogmerk en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van
het project.
Vóór 1 mei 2019 kunt u initiatieven
indienen bij de secretaris van de commissie:
g.lunsing@dewoldenhoogeveen.nl
via een aanvraagformulier en begroting.
Het aanvraagformulier en/of nadere
informatie kunt u per mail of telefonisch
aanvragen bij de secretaris via telefoonnummer 06-52580760.

Nieuwjaarsfeesten: bescherm je oren!
De kerstvakantie begint! Een gezellige
periode waarin genoeg te beleven
is. GGD Drenthe vraagt dit jaar extra
aandacht voor het voorkomen van
gehoorschade bij nieuwjaarsfeesten.
Bezoekers kunnen zelf maatregelen
nemen en organisatoren van gemeentelijke nieuwjaarsfeesten ontvangen
advies om risico’s te beperken.
Gehoorschade is vaak onomkeerbaar
en veroorzaakt blijvende handicaps als
oorsuizingen, geluidsvervorming en
gehoorverlies. Toch is gehoorschade
door te harde muziek in veel gevallen
gemakkelijk zelf te voorkomen.

TIPS

Bezoek je binnenkort één van de
nieuwjaarsfeesten? Bij een gemiddeld
geluidsniveau boven 92dB(A) wordt
geadviseerd om de volgende maatregelen te nemen:
1. Draag oordoppen
2. Zorg voor voldoende afstand tot de
geluidsboxen en
3. Geef je oren regelmatig rust door
even een rustige plek op te zoeken.
Om dit te stimuleren zorgt de gemeente Hoogeveen voor gratis oordoppen
bij het nieuwjaarsfeest. Ben je benieuwd naar het aantal decibels op het

feest? Je kunt dit gemakkelijk meten
met de gratis app “Geluidsmeter”.
FESTIVALORGANISATOREN

Naast extra voorlichting ontvangen
festivalorganisatoren advies om gehoorschaderisico’s bij bezoekers te
beperken.
Tijdens de nieuwjaarsviering worden
gratis oordoppen verstrekt. Daarnaast
worden bezoekers gewezen op tips
van de campagne “I love my ears” met
behulp van posters en social media.

Zwemmen met het
Kindpakket
Zwembad de Dolfijn is een van de
deelnemers aan het Kindpakket van de
gemeente Hoogeveen. Het Kindpakket
is er voor ouders die moeite hebben
om de financiële eindjes aan elkaar te
knopen. Vaak wordt er bezuinigd op de
‘extra’ dingen. Dit zijn wél de dingen
die voor kinderen juist enorm belangrijk
zijn, zoals lekker zwemmen.
In het Kindpakket kunt u kiezen voor
zwemmen bij zwembad de Dolfijn in
Hoogeveen. Jaarlijks maken ongeveer
300 kinderen hier gebruik van.
12 X ZWEMMEN
Kinderen die voor een 12 badenkaart
kiezen, kunnen daarmee recreatief
zwemmen bij de Dolfijn. Als ze een
diploma hebben, kan dit alleen of met
vriendjes.
De kinderen die nog geen diploma hebben, kunnen samen met hun ouders
komen die ook gebruik kunnen maken
van dezelfde 12 badenkaart. Het Kindpakket is voor kinderen tot 18 jaar.

VOOR WIE IS HET KINDPAKKET?
Voldoet u aan de volgende voorwaarden? Dan kunt u het Kindpakket voor
uw kind aanvragen.
-- Uw kind is 17 jaar of jonger.
-- Gehuwden of samenwonenden hebben een maximum inkomen van
€ 1.708,39 netto per maand.
-- Alleenstaande ouders hebben een
maximum inkomen van € 1195,87
netto per maand.
Hoe vraag ik het Kindpakket aan?
Het aanmeldformulier en alle informatie over het Kindpakket vindt u op
www.hoogeveen.nl/kindpakket.
Heeft u vragen over de regeling Kindpakket? Neem dan contact op met de
gemeente Hoogeveen via telefoonnummer 14 0528 of mail uw vraag naar
kindpakket@hoogeveen.nl.

Openingstijden Gemeentehuis
rond de feestdagen
Maandag 24 december gesloten
Dinsdag 25 december gesloten
Woensdag 26 december gesloten

Maandag 31 december gesloten
Dinsdag
1 januari gesloten
Woensdag 2 januari vanaf 11 uur open

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Fokkerstraat 6, Hoogeveen, oprichten
van een handelsonderneming
(10 december 2018).
-- Hendrik Reindersweg 18, Pesse,
bouwen van een loods
(12 december 2018).
-- Hoofdstraat 186, Hoogeveen,
wijzigen van een winkelpui
(6 december 2018).
-- Joh Poststraat 26, Nieuwlande,
kappen van 2 bomen
(21 november 2018).
-- Siberië 50, Stuifzand, bouwen
van een carport en schuur
(6 december 2018).
-- Siemensstraat 2, Hoogeveen, kappen
van een boom
(10 december 2018).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- 1e Zandwijkje 6a 2, Hollandscheveld,
bouwen van een woning
(10 december 2018).
-- Barsweg 5, Hollandscheveld, aanleggen van een uitrit
(12 december 2018).
-- De Turfsteker 15, Hollandscheveld,
gewijzigd uitvoeren van het bouwen
van een woning waarvoor reeds vergunning is verleend
(10 december 2018).
-- Ericalaan 54, Hoogeveen, plaatsen
van een dakkapel
(7 december 2018).
-- Tapuitlaan 15, Hoogeveen, plaatsen
van een blokhut
(12 december 2018).
-- Tapuitlaan 20, Hoogeveen, plaatsen
van 2 overkappingen aan de woning
(7 december 2018).
-- Weberstraat 7a en 9, Hoogeveen,
bouwen van een loods
(12 december 2018).

BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN (datum besluit)
-- Griendtsveenweg 20c, Hoogeveen,
plaatsen van reclame
(13 december 2018).
-- Grote Kerkstraat 42, Hoogeveen,
kappen van een boom
(7 december 2018).
-- Meerboomweg-Zuid 11b, Hollandscheveld, aanleggen van een inrit
(7 december 2018).
BESLUIT AANVRAAG NIET IN
BEHANDELING (datum besluit)
-- De Turfsteker 28 (voorlopig adres),
Hollandscheveld, bouwen van een
woning (13 december 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 www.rechtspraak.nl.
VOORNEMEN VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
ACTIVITEIT MILIEU VAN FOKKER
AEROSTRUCTURES VOOR HET
IN GEBRUIKNEMEN SPUITERIJ
EN OPSLAAN LIJNPRIMER
(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 voor:
-- In gebruik nemen spuiterij en opslaan
lijmprimer, Edisonstraat 1 te Hoogeveen (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo).
Op de voorbereiding van dit besluit is de
uniforme openbare voorbereidingspro-

cedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, van
toepassing. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage van 20 december 2018 tot en met
30 januari 2019, 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.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- De Grasmus 3, Hoogeveen, verwijderen van kokers uit de gevel van
verschillende woningen
(11 december 2018).
-- Goudenregenstraat 43, Hoogeveen,
verwijderen van bitumen lijmlaag uit
de woning
(11 december 2018).
-- Hoofdstraat 3, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit een pand
(12 december 2018).
-- Kolkweg 10, Stuifzand, verwijderen
van een rookkanaal op zolder
(7 december 2018).
-- Lomanlaan 17, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit de meterkast
(12 december 2018).
-- Middenweg 9, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
(7 december 2018).
-- Stuifzandseweg 41, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen
uit een schuur
(11 december 2018).
EVENEMENTEN
VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Voetbalvereniging Hoogeveen, zondag 13 januari 2019 van 12.00 tot
15.00 uur, Runnersworld Bentincks-

parkrun 2019 ( 6 december 2018)
-- P.C.B.S. Het Mozaiek, De Stok, Hollandscheveld, maandag 21 januari
2018 van 8.00 tot 15.00 uur, ANWB
Streetwise project
(10 december 2018)
-- Rotary Club Hoogeveen, begin en
einde op De Markt in Hoogeveen en
de tocht zelf betreft een route door
Hoogeveen, zaterdag 29 december
2018 van 18.30 uur tot zondag 30
december 2018 01.00 uur, Hoogeveensche Kuiertocht met kleine afterparty (12 december 2018)
-- DES gebouw, parkeerterrein
De Markt, Hoogeveen, vrijdag
22 maart 2019 tot en met zondag
31 maart 2019, Kermis
(13 december 2018)
-- Stichting Centrummanagement Hoogeveen, Tamboerplein Hoofdstraat,
Hoogeveen, zondag 23 december
2018 van 14.00 tot 19.00 uur, Kersten Winterbierfestival
(13 december 2018)
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- Tijdens de Runnersworld Bentincksparkrun 2019 op zondag 13 januari
2019 van 12.00 tot 15.00 uur zijn de
Bentincksdijk en de Sportlaan tijdelijk
voor het verkeer afgesloten
(6 december 2018)
-- Tijdens het ANWB Streetwise project
van P.C.B.S. de Mozaïek zal de straat
De Stok in Hollandscheveld op maandag 21 januari 2018 van 8.00 tot
15.00 uur afgesloten worden
(10 december 2018)
-- Tijdens de Hoogeveensche Kuiertocht zullen enkele wegen langs de
route tijdens het passeren van de
deelnemers tijdelijk worden afgesloten voor het verkeer
(12 december 2018)
-- Van 22 maart 2019 tot en met zondag 31 maart 2019 zal parkeerterrein
De Markt (noord) gedeeltelijk worden
afgesloten ten behoeve van de
kermis
(13 december 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.

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
‘STADSCENTRUM, DEELPLAN VAN
LIMBURG STIRUMSTRAAT 1, 2016’
Het college van B&W maakt bekend dat
de gemeenteraad op 6 december 2018
het bestemmingsplan ‘Stadscentrum,
deelplan Van Limburg Stirumstraat 1,
2016’ ongewijzigd heeft vastgesteld.
Met het bestemmingsplan wordt planologisch-juridisch het lpg-vulpunt en de
bijbehorende zones verwijderd van het
bestaande benzinestation aan de Van
Limburg Stirumstraat 1 te Hoogeveen.
Feitelijk is bij het tankstation al enige tijd
geen lpg meer aanwezig.

Inzage
De stukken liggen van donderdag
20 december 2018 tot en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage bij de
Gemeentewinkel. U kunt de stukken ook
raadplegen via
www.hoogeveen.nl/inzage en of
www.ruimtelijkeplannen.nl
(zoek op planid:
NL.IMRO.0118.2016BP8017014-VG01)
Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep
instellen tegen het vaststellingsbesluit
als u:
-- een belanghebbende bent die tijdig
een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van B&W;
-- een belanghebbende bent en aan
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MEDEDELINGEN
kunt tonen dat u redelijkerwijs niet
in staat bent geweest u tijdig tot het
college van B&W te wenden.
U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Als u een beroep heeft
ingesteld, kunt u ook een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
besluit van het college van B&W treedt
in werking op de dag na het verstrijken
van de beroepstermijn. Als binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
treedt het besluit niet in werking voordat
over dat verzoek is beslist.
OVERIG
AANKONDIGING AANGEPAST
AFWEGINGSKADER
ZONNE-ENERGIE HOOGEVEEN
Het college van Burgemeester en
Wethouders maakt bekend dat de
gemeente bezig is om voor het gehele
grondgebied van de gemeente Hoogeveen, de huidige visie ‘Afwegingskader
zonne-energie Hoogeveen’ aan te
passen. De aan te passen visie wordt
als deelstructuurvisie ‘Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen’
voorbereid.
Naar aanleiding van de ervaringen met
de vergunningverlening van zonneparken en recente ontwikkelingen op het

gebied van netwerkcapaciteit, wordt de
aanpassing van het ‘Afwegingskader
Zonne-energie’ zoals vastgesteld op 7
december 2017, voorbereid.
De gemeente Hoogeveen heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn.
De gemeente wil daarom het gebruik
van duurzame energie stimuleren. Er
komen steeds meer verzoeken om zonne-energie op te wekken. Om deze verzoeken te kunnen toetsen, beschrijft het
aangepaste afwegingskader voor zonne-energie op welke plaatsen binnen de
gemeente een zonnepark mogelijk is en
onder welke voorwaarden.
Er zijn verschillende instanties in de gelegenheid gesteld een reactie te geven
op de conceptvisie.

met Erik Dusseljee via telefoonnummer
14 0528.
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR
SPORTVERENIGINGEN
Per 1 januari 2019 wordt de sportvrijstelling voor de heffing van btw
verruimd. Alle niet-commerciële exploitanten van sportaccommodaties (dus
ook gemeente Hoogeveen), kunnen
niet langer onder het lage btw-tarief
gelegenheid geven tot sportbeoefening.
Dat zorgt voor een substantieel financieel nadeel voor de gemeente. Door
deze wijziging vervalt namelijk het recht
op aftrek van btw op de kosten van de
bouw en exploitatiekosten van sportaccommodaties.

Het concept van de deelstructuurvisie
‘Aangepast afwegingskader Zonneenergie Hoogeveen’, ligt van tot en met
30 januari ter inzage bij de Gemeentewinkel. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0118.2018SV8099002-.

Om de nadelige financiële gevolgen van
de fiscale wijzigingen te compenseren,
komen er twee subsidieregelingen: een
specifieke uitkering voor gemeenten
voor gemeentelijke uitgaven aan sport
én een subsidieregeling voor amateursportorganisaties voor de bouw en
onderhoud van sportaccommodaties en
sportmaterialen.

Tevens zijn de stukken te raadplegen
via www.hoogeveen.nl/inzage.
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder
een reactie over dit conceptplan bij het
college van Burgemeester en Wethouders indienen. Dit kan schriftelijk. U kunt
ook mondeling uw reactie kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen

De gemeente Hoogeveen doet een beroep op de specifieke uitkering voor gemeenten om eventuele financiële schade te dekken. De subsidieregeling voor
amateursportorganisaties geldt voor alle
amateursportorganisaties die zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
Vanaf 2 januari 2019 kunnen verenigin-

gen een subsidieaanvraag doen.
De gemeente verstuurt een informatiebrief naar alle sportverenigingen in de
gemeente. Heeft u nog vragen? Neem
dan contact op met Anita Rijpers via
a.rijpers@dewoldenhoogeveen.nl.
VASTSTELLING SUBSIDIEPLAFONDS
CULTUUR, SPORT, ONDERWIJS,
PARTICIPATIE EN ZORG EN
WELZIJN
Op grond van artikel 4 van de Algemene
subsidieverordening Hoogeveen maken
Burgemeester en Wethouders bekend
dat voor de verlening van subsidies in
2019 op de terreinen Cultuur, Onderwijs, Participatie en Zorg en Welzijn als
subsidieplafond gelden de in de productenraming/programmabegroting 2019
genoemde budgeten. De bedragen van
deze subsidiebudgeten zijn maximaal
beschikbaar voor het verstrekken van
subsidies.
De verdeling van het beschikbare bedrag geschiedt conform de subsidiebeleidsregels. De subsidiebedragen staan
op de gemeentelijke website
www.hoogeveen.nl onder Wonen en
Leven (sociaal domein).
CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

Veiligheid voor jou en je omgeving.
Koop veilig en legaal vuurwerk..!

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)

