Het Torentje
Vakantie! Tijd voor leuke dingen,
vindt wethouder Gert Vos
(www.actiefjonghoogeveen.nl)

Ook deze week nog warm,
het blijft opletten voor
ouderen en jonge kinderen
Vorige week was het Nationaal
Hitteplan van kracht. Maar deze
week is het nog steeds zeer warm.
Het blijft dus opletten. Vooral
ouderen en hele jonge kinderen
lopen gezondheidsrisico’s door de
warmte.
Ouderen vormen de grootste risicogroep, vooral doordat ze minder goed
door hebben dat ze moeten drinken.
Ook mensen met een chronische aandoening, mensen die er alleen voor
staan, daklozen, mensen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen hebben
een groter risico. Het gebruik van
bepaalde geneesmiddelen, alcohol of
drugs kan eveneens het risico vergroten
bij aanhoudend warm weer.
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Helpen bij duurzaam project
tegen leuke vergoeding
Het project ´10.000 Duurzame Huishoudens´ is een tweejarig project van
de Hanzehogeschool Groningen in opdracht van de provincie Drenthe.
De Hanzehogeschool zoekt daarom
studenten/scholieren die in Hoogeveen huis aan huis op zoek gaan naar
inwoners die mee willen doen aan deze
actie.
Het gaat om betaald werk voor ongeveer 15 uur per week. Na de zomervakantie wordt in de wijken Krakeel en
Zuid in Hoogeveen de actie Speur de
Energieslurper gestart.

Wil je je aanmelden of meer informatie?
Stuur dan een mail naar
huishoudens@org.hanze.nl.
Schrijf in de e-mail een (korte) motivatie
en vergeet niet om je telefoonnummer
te vermelden.
Het energiegebruik van huishoudelijke
apparaten in huis wordt gemeten.
De resultaten worden uitgewisseld met
buren om te kunnen vergelijken.
Zo worden bewoners zich bewust van
het energieverbruik in hun woning.
Samen met inwoners en ondernemers
wil de provincie Drenthe energieneutraal zijn in 2035.

SPORT

Bentinckspark Triatlon:
ga de uitdaging aan
Op vrijdag 12 oktober wordt de
Bentinckspark Triatlon gehouden.
Hiervoor is de afgelopen tijd het Hoogeveense bedrijfsleven uitgenodigd.
Omdat er nog plaatsen beschikbaar
zijn, is de inschrijving ook open
gesteld voor inwoners (18 jaar of
ouder) uit de gemeente Hoogeveen.
Er wordt 250 m gezwommen, 10
kilometer gefietst en 2,5 kilometer
hardgelopen. Deelnemen kan als
individu of als team van twee of drie
personen.
TRAININGEN

Er kunnen ook professionele trainingen worden gevolgd. Je kiest één
sportonderdeel waar je de zes weken
voorafgaande aan de triatlon extra
op kunt trainen. De trainers van ZPC
Hoogeveen, WRV De Peddelaars
en HAC'63 doen de begeleiding. De
eerste training is op dinsdag 4 september.

NETWERKEN

Aansluitend aan de triatlon is in Het
Activum een netwerkborrel en dinerbuffet. Een uitstekende gelegenheid
om in contact te komen met de organiserende sportverenigingen, andere
sporters en bedrijven.
INSCHRIJVEN

De kosten voor deelname zijn € 35
per persoon. Dit is inclusief trainingen,
dinerbuffet en twee consumpties. Het
aantal trainingsplaatsen is beperkt.
Mocht je belangstelling hebben voor
de trainingen, schrijf dan in vóór
maandag 27 augustus. Hierna vervalt
de optie om te trainen. Inschrijven kan
op www.bentinckspark.nl.
Vol is vol.

Warm weer kan leiden tot klachten, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Daarnaast kunnen huidproblemen optreden,
zoals jeuk en uitslag met blaasjes. In
ernstige situaties kan bij mensen kramp,
misselijkheid, uitputting en bewusteloosheid optreden.
TIPS EN ADVIEZEN
Schenk bij warm weer extra aandacht
aan de volgende punten:
-- Zorg ervoor dat u voldoende drinkt,
ook als u geen dorst heeft. U drinkt
te weinig als u minder plast dan normaal of als deze donker van kleur is.
Bedenk dat u ook veel vocht verliest
door zweten. Matig het gebruik van
alcohol.

-- Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk zware inspanning in
de middag (tussen 12 en 16 uur).
-- Opwarming van de woning kan worden tegen gegaan door tijdig gebruik
te maken van zonwering, ventilator
of, indien aanwezig, airconditioning.
Zorg voor continue ventilatie door
ventilatieroosters open te houden of
ramen op een kier te zetten.
-- Op een locatie met weinig wind is
het aan te bevelen om geen sport te
beoefenen in de schaduw bij meer
dan 30 graden en niet in de zon bij
meer dan 28 graden (gemeten in de
schaduw).
-- Gebruik zonnebrandcrème, ook in de
schaduw!
-- Zorg voor elkaar bij deze extreme
warmte: Let extra op mensen in uw
omgeving die misschien uw hulp
kunnen gebruiken. Dat geldt des
te meer tijdens de vakantieperiode,
wanneer familieleden en verzorgenden weg kunnen zijn.
HEEFT U NOG VRAGEN?
Op www.ggddrenthe.nl of
www.rivm.nl staat meer informatie
over de risico’s voor uw gezondheid
bij warm weer. Voor vragen over
uw algemene gezondheid neemt
u contact op met uw huisarts.
Gebruikt u medicijnen en heeft u
vragen, neem dan contact op met uw
apotheek. Voor andere vragen neemt
u contact op met GGD Drenthe via
milieuengezondheid@ggddrenthe.nl
of op 0592-306300.

Vraag identiteitskaart via
het Kindpakket op tijd aan
Eén op de negen kinderen kan niet
meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn.
Ouders hebben moeite om de eindjes
aan elkaar te knopen en dan wordt er
vaak bezuinigd op de 'extra' dingen.
Dit zijn wél de dingen die voor kinderen
juist enorm belangrijk zijn. Er bestaan
verschillende regelingen die u kunnen
helpen, zodat uw kind wel mee kan
doen. Het Kindpakket is zo'n regeling.
Het Kindpakket is een verzameling van
financiële regelingen voor kinderen van
0 tot 18 jaar. Een identiteitskaart is één
van de onderdelen van het Kindpakket.
Naast een identiteitskaart zit ook fietsonderhoud, een jaarabonnement van
de Speel-O-Theek en een 12-badenkaart voor het zwembad in het pakket.
VOOR WIE

Voldoet u aan de volgende voorwaarden? Dan kunt u het Kindpakket voor
uw kind aanvragen.

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 4 augustus
-- Huis aan huis door basisschool
De Posthoorn in Pesse vanaf
9.00 uur.
-- Tot 12.00 uur staan er containers
van het Comité Ouderen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt op de
parkeerplaats achter De Opgang
aan de Alteveerstraat.
COLLECTES

Vanwege de zomervakantie zijn er
de komende weken geen collectes.

UITAGENDA
PULLEDAG: STRAATTHEATER

De Pulledag met het populaire thema
straattheater is op 2 augustus van
9.00 tot 17.00 uur. Verschillende
straattheaterartiesten zorgen voor
een leuke sfeer in het centrum van
Hoogeveen.
n www.hihoogeveen.nl
RABOBANK SUPER SERIES

Van 7 tot en met 9 augustus speelt
het Nederlands damesvolleybalteam
het nieuwe oefentoernooi Rabobank
Super Series in Het Activum in
Hoogeveen. Oranje neemt het in een
vierkamp op tegen Italië, Rusland en
Turkije. Er zijn nog vrijkaarten voor de
oefeninterland van het Nederlands
damesvolleybalteam op 7 augustus.
Kijk voor meer informatie of voor
aanmelden voor de vrijkaarten op
website.
n www.actiefjonghoogeveen.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.dehoofdletterh.nl/agenda.

Verbod
open vuur
Vanwege het warme en droge
weer is er een stookverbod
ingesteld voor de gemeente.

-- 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 € 1.195,87
netto per maand.
AANVRAGEN

Het aanvraagformulier en alle informatie over het Kindpakket vindt u op
www.hoogeveen.nl/kindpakket.
Heeft u vragen over het Kindpakket?
Neem dan contact op met de gemeente
Hoogeveen via telefoonnummer
14 0528 of mail uw vraag naar
kindpakket@hoogeveen.nl.

IJSJE ETEN IN DE STAD?
vullertje
NEEM
DE BIJ!

1 AUGUSTUS 2018

Dit verbod geldt dus ook voor
de volgende activiteiten in de
openbare ruimte:
-- verlichting door middel van
kaarsen, fakkels en dergelijke;
-- sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven;
-- vuur voor koken, bakken en
braden.
Dit verbod geldt tot nadere berichtgeving. Een barbecue in uw
eigen tuin mag natuurlijk wel,
maar let alstublieft op, neem
voorzorgsmaatregelen (zorg
bijvoorbeeld voor water of zand
in de buurt), blijf er altijd bij en
houd de wind in de gaten!

Het Torentje - 1 augustus 2018

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.
Voor de maand augustus is dat de
gewone dwergvleermuis, een van
de kleinste vleermuizen in Europa.
De dwergvleermuis wordt 31 tot 51
mm lang en weegt ongeveer 3,5 tot
8,5 gram.
Meer dan 300 muggen/insecten
worden per nacht gegeten, je kunt
ze dus maar beter te vriend houden.
Zit je op een zwoele zomeravond
in de tuin dan is de kans heel groot
dat je ze hoort en door de lucht ziet
vliegen.
Op de website van IVN kunt u meer
informatie en een filmpje over de
soort van de maand vinden.

Vragen over
bouwkavels?
Foto: Gerrit Boer

Inloopavond rondweg
Hollandscheveld
Om inwoners van Hollandscheveld en
andere geïnteresseerden te informeren
over de aanleg van de rondweg in Hollandscheveld, houdt de gemeente een
inloopavond. Wethouder Erwin Slomp
zal een korte update geven over het project. U bent van harte welkom op dinsdag 4 september in dorpshuis Het Anker
in Hollandscheveld. De avond begint om
19.30 uur en eindigt om 20.30 uur.
EERSTE FASE IS AFGEROND

In februari is de aanleg van de rondweg
in Hollandscheveld begonnen. De werkzaamheden verlopen zoals verwacht.
Het project is verdeeld in twee fasen,
waarvan de eerste fase is afgerond.
Tijdens de eerste fase werd asfalt aangebracht op de rijbaan en het fietspad
voorzien van beton.

MINDER DOORGAAND VERKEER

Momenteel treft de gemeente voorbereidingen om de aansluiting met
de Riegshoogtendijk te kunnen gaan
maken. Wethouder Erwin Slomp is
tevreden over het project tot nu toe:
‘De rondweg is een grote wens van
Hollandscheveld om zo overlast van
verkeer in de dorpskern te verminderen.
Daarnaast is de rondweg aantrekkelijk
voor nieuwe bedrijven op bedrijventerrein Riegmeer’.
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Hitte houdt rennertjes
kindertour van de fiets
Ome Joop’s Tour, een unieke tiendaagse wielerronde voor kinderen, deed
vorige week Hoogeveen aan. De rennertjes overnachtten in sporthal Het
Activum.

etappe naar Groningen. Maar de hitte
gooide roet in het eten. Het was niet
verantwoord om op de fiets te stappen
voor de 57 kilometer lange tocht. En
dus geen startschot van wethouder
Gert Vos, die speciaal voor de gelegenheid zijn bolletjesoverhemd had
aangetrokken.

Stuur Hoogeveense
bijdrage in voor Drentse
Gratis volleybalwedstrijd
scheurkalender
Wethouder Gert Vos had graag het
startschot gegeven voor de volgende

Foto: Karin de Vries

Eind dit jaar verschijnt voor het eerst de
Drentse Scheurkalender 2019.
De uitgever doet via de website
www.drentsescheurkalender.nl een
oproep om een gedichtje, verhaaltje of
foto in te sturen. Dat heeft tot nu toe
370 inzendingen opgeleverd.

Hebt u interesse in een kavel van de
gemeente? Elke eerste woensdag van
de maand is er een inloopspreekuur in
Punt H in de Hoofdstraat.

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.

Van 15.00 tot 16.00 uur kunt u hier
terecht voor al uw vragen over bouwkavels! Ook kunt u meer informatie
vinden op
www.hoogeveen.nl/kavelstekoop.

De kalender laat zien wat Drenthe
beweegt en wat Drenten bezig houdt.
Een unieke verzameling van persoonlijke foto’s, gedichten en korte
verhaaltjes.

voor jeugd van Hoogeveen
Je bent jong, je woont in Hoogeveen
en je houdt wel van een sportief (en
gratis) feestje. Kom dan de volleybaldames aanmoedigen op 7 augustus! Meld
je aan via
www.actiefjonghoogeveen.nl.

damesvolleybalteam op 7 augustus
19.00 uur tegen Turkije. Voor kinderen
en jongeren (en begeleiders) zijn er
300 gratis kaarten, bestel je kaarten op
www.actiefjonghoogeveen.nl.

SUPER SERIES

Wilt u meedoen? U kunt nu uploaden
voor de kalender van 2019. Dit kan tot
en met 15 augustus. Daarna worden de
inzendingen beoordeeld door een jury.

Ter voorbereiding op het WK in september en oktober, spelen de volleybaldames de Rabobank Super Series.
In Hoogeveen gaat Oranje de strijd
aan met topvolleyballanden Italië, Rusland en Turkije. Op 7, 8 en 9 augustus
vinden de poulewedstrijden plaats in
Hoogeveen. Er zijn nog kaarten voor
de oefeninterland van het Nederlands

De gratis kaarten zijn bestemd voor
kinderen en jongeren, maximaal 4
kaarten per gezin. Kinderen onder de
12 jaar onder begeleiding van een volwassene. Alleen voor deze volwassene
is het mogelijk een kaart te reserveren.
Uiterlijk 1 augustus word je geïnformeerd over het afhalen van je ticket.
Geen kind, maar wel fan? Bestel dan je
kaarten via www.volleybal.nl/tickets.

de rechtbank. Voor meer informatie zie

EVENEMENTEN

Hollandscheveld (24 juli 2018).
-- Stichting Aktiviteiten Kommissie
’t Oekie, Het Hoekje en Zuideropgaande, Hollandscheveld, zaterdag
25 augustus 2018 van 7.00 tot 18.00
uur, Jaarmarkt Hollandscheveld
(24 juli 2018).
-- Commissie Kinderspelweek Nieuwlande, speeltuin Boerdijk te Nieuwlande, 27 t/m 31 augustus 2018,
kinderspelweek (25 juli 2018).
-- Dorpshuis ’t Overschotje Fluitenberg,
grasveld naast het dorpshuis aan de
Veldkamp 13 te Fluitenberg, 8 september 2018 van 21.00 uur tot 01.00
uur, late summeravond (25 juli 2018).

Eén van de inzendingen, van Karin de Vries.

GOED OM TE WETEN

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Copernicuslaan 2, Hoogeveen, kappen van een boom (25 juli 2018).
-- De Turfsteker (adres nnb), Hollandscheveld, bouwen van 3 geschakelde
woningen (27 juni 2018).
-- Kanaal W.Z. 66, Tiendeveen, bouwen
van een jongveestal en verlengen
van de wachtruimte bij de melkstal
(23 juli 2018).
-- Kanaal W.Z. 76, Tiendeveen, uitbreiden van de woning (25 juli 2018).
-- Meerboomweg-Zuid 11 b, Hollandscheveld, aanleggen van een oprit
(25 juli 2018).
-- Nijstad (adres nnb), Hoogeveen, bouwen van een recreatiewoning
(23 juli 2018).
-- Schutstraat 40, Hoogeveen, verbouwen van een winkel naar een vestiging van het Leger des Heils
(24 juli 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.

Aanmelden voor de
gemeentelijke nieuwsbrief
kan via
www.hoogeveen.nl/actueel

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)
-- Bentinckslaan 79, Hoogeveen, bouwen van een erker (23 juli 2018).
-- Beukemaplein 37, Hoogeveen, bouwen van een woning met uitrit
(26 juli 2018).
-- Krakeel 52, Noordscheschut, plaatsen
van een loods (27 juli 2018).
-- Vijfhoek 5, Fluitenberg, bouwen van
een woning (25 juli 2018).
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN (datum besluit)
-- Brinkstraat 5, Hoogeveen, verbouwen en herinrichten van een gezondheidscentrum (24 juli 2018).
GEWEIGERDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Egel 1, Hoogeveen, aanleggen van
een extra inrit (26 juli 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

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Crerarstraat 11, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
(26 juli 2018).
-- Diepweg 10, Stuifzand, verwijderen
van asbesthoudende platen van een
schuur (25 juli 2018).
-- Dokter Broekhoffstraat 29, Hollandscheveld, slopen van een dak garage/
schuur (19 juli 2018).
-- Helios 121a, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit
de woning (20 juli 2018).
-- Notaris Mulderstraat 47, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
platen van een schuur (25 juli 2018).
-- Pottingastraat 29, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (20 juli 2018).
-- Ring 2, Nieuweroord, verwijderen
van asbesthoudende materialen
(19 juli 2018).
-- Steigerwijk 43, Nieuwlande, verwijderen van een asbesthoudende dak
van een schuur (19 juli 2018).
-- Stephensonstraat 84, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
platen (19 juli 2018).
-- Tamboerlaan 235, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen (19 juli 2018).
-- Valkenlaan 10, Hoogeveen, slopen
en verwijderen van asbesthoudende
materialen van een tuinhuisje
(20 juli 2018).
-- Veldbrake 50, Pesse, verwijderen van
asbesthoudende materialen van een
schuurtje (25 juli 2018).

AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Belangenvereniging de Pioniers,
Warreveen te Pesse, 8 september
2018, Pesser Bazar (23 juli 2018).
-- NNCZ Wooncentrum Beatrix, speeltuin Hollandscheveld, 22 september
2018 van 13.00 uur tot 16.00 uur,
buurtfestival (25 juli 2018).
-- Stichting Hoogeveen Evenementen,
plein achter het Postkantoor, 21 september 2018 van 19.00 uur tot
24.00 uur, Mosselfeest (25 juli 2018).
-- Mevrouw Kroezen, Lange Wijk Elim,
1 september 2018 van 10.00 uur tot
22.00 uur, buurtbarbecue
(25 juli 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.
VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Stichting Trappen Happen Stappen,
diverse routes in en om Hoogeveen,
dinsdag 28 augustus 2018 tot en met
vrijdag 31 augustus 2018, dagelijks
van 9.00 tot 17.00 uur, fietsevenement Trappen Happen en Stappen
(24 juli 2018).
-- Stichting Aktiviteiten Kommissie
’t Oekie, evenemententerrein Hendrik
Raakweg, Hollandscheveld, zondag
19 augustus 2018 tot en met zaterdag 25 augustus 2018, Feestweek

WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- In verband met de Pulledagen worden de volgende wegen afgesloten:
Schutstraat (tussen rotonde Van Limburg Stirumstraat en Alteveerstraat),
Alteveerstraat westzijde (vanaf
Kortewijkstraat), Het Haagje (vanaf
Kaaplaantje), Grote Kerkstraat (vanaf
Armenwerkhuispad) (12 juli 2018).
-- In verband met de Feestweek van
Hollandscheveld worden in de periode van 19 augustus 2018 tot en
met 25 augustus 2018 de volgende
wegen afgesloten: Hendrik Raakweg,
ter hoogte van de Hervormde Kerk,
vanaf T-splitsing Het Hoekje - Het
Rechtuit, Vanaf T-splitsing Kerkenkavel - Roelof Koopsweg, Kerkenkavel
ter hoogte van ’ t Allee (24 juli 2018).
-- Op zaterdag 25 augustus 2018 worden ten behoeve van de Jaarmarkt
en de kinderrommelmarkt de volgende wegen afgesloten van 06.00
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MEDEDELINGEN
tot 18.00 uur: Hendrik Raakweg,
gedeeltelijk Kerkenkavel, Jan van
der Helmweg, Roelof Koopsweg,
Rechtuit vanaf Zuideropgaande tot
Gagelstraat, Het Hoekje vanaf de
Riegshoogtendijk tot Zuideropgaande, Doorsnijding, Blekberstraat en
Zuideropgaande tot Kraaiheidestraat,
allen in Hollandscheveld
(24 juli 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 .

MILIEU
ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Hoogeveen
maakt bekend de volgende melding
op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer te hebben ontvangen:
-- Coevorderstraatweg 115 te Nieuweroord. De melding heeft betrekking op
het veranderen van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
OVERIG
VERWIJDERING GEGEVENS
UIT LANDELIJK REGISTER
KINDEROPVANG
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op verzoek
van Smallsteps BV in Hengelo per 16
augustus 2018:
-- Buitenschoolse opvang Sterrenbos
op het adres Korhoenlaan 3,
7905 GT Hoogeveen, met registratienummer 204631361.
uit het Landelijk Register Kinderopvang
is verwijderd. Deze bekendmaking
gebeurt op grond van artikel 8 Besluit
register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang.

VERTROKKEN MET ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van Burgerzaken blijkt
dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de
Basis Registratie Personen (BRP) staan
ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten.
Dit betekent dat zij formeel niet meer
op dat adres staan ingeschreven.
-- Mevr. R. Johnston, Behringhof 55,
Hoogeveen, per 12-06-2018
-- Dhr. L. Hilbrink, Da Costastraat 45,
Hoogeveen, per 19-06-2018
-- Mevr. E. Jonkers, Landsteinerhof 3,
Hoogeveen, per 25-06-2018
-- Dhr. A. Hrechka, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen, per 26-06-2018
-- Mevr. Y. Chyzhova, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen, per 26-06-2018
-- Dhr. Y.N.A. Al Fndawi, Kinholtsweg 7, Hoogeveen, per 26-06-2018
-- Dhr. Maher Monir Shafek Basilios,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen,
per 26-06-2018
-- Mw. Mary Zakaria Ziada Beshay,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen,

per 26-06-2018
-- Mw. Mira Maher Monir Shafek,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen,
per 26-06-2018
-- Mw. Merna Maher Monir Shafek,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen,
per 26-06-2018
-- Dhr. Raafat Samuel Waghrees,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen,
per 26-06-2018
-- Dhr. D. Al Allawi, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen, per 26-06-2018
-- Dhr. A. Sukkar, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen, per 26-06-2018
-- Dhr. R. Zalvidar Pena, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen, per 26-06-2018
-- Dhr. A.R. Seed Norany, Kinholtsweg
7, Hoogeveen, per 26-06-2018
-- Dhr. S. Kanesmoorthy, Kinholtsweg
7, Hoogeveen, per 26-06-2018
-- Dhr. R. Mesto, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen, per 26-06-2018
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.

Barbecue tijd?
Denk aan de veiligheid!
Kijk voor meer informatie op
www.brandveiligheidthuis.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)

