Het Torentje
Lintjesregen: vijftien
leden en een ridder
Orde Oranje-Nassau

De Cascade in de
Hoofdstraat wordt dit
najaar aangepast

26 april 2018 – ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…’, klonk vrijdag zestien keer in de gemeente Hoogeveen. Vijftien leden en een ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Dat is de ‘neerslag’ van lintjesregen dit jaar.
Burgemeester Karel Loohuis en de wethouders Erik Giethoorn, Gert Vos en
Jan Steenbergen trokken door de gemeente om de versierselen op te spelden bij
de gedecoreerden.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Jan van Oorschot (60) uit Hoogeveen heeft zich jarenlang in verschillende functies verdienstelijk gemaakt voor de show and marchingband Jubal in Zwolle.
Daarnaast was hij verbonden aan vele waterschappen en schoolbesturen.
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UIT DE RAAD
VERGADERING 25 APRIL
Raadslid Marin Rutgers (D66) vroeg
of het college bekend is met het nog
altijd aanwezige zwerfvuil na de Cascaderun. Zij stelde dat dit in strijd is
met het huidige evenementenbeleid.
Ook wilde zij weten wat het college gaat doen om ervoor te zorgen
dat grote evenementen duurzamer
worden en zwerfvuil zorgvuldiger
wordt opgeruimd. Wethouder Erik
Giethoorn antwoordde dat dit niet
helemaal overeenkomt met het evenementenbeleid, maar dat bij zo’n
groot evenement als de Cascaderun
sprake is van maatwerk. De organisatie gaat het zwerfvuil op korte termijn
opruimen. Overigens is de gebruikte
confetti biologisch afbreekbaar en is
er veel aandacht voor duurzaamheid.
‘We zijn bezig met een richtlijn hiervoor en verwachten dat deze dit jaar
of begin volgend jaar gereed is’, aldus
Giethoorn.
Raadslid Hetty Pullen (CU) wilde weten of het college op de hoogte was
dat de druk op Veilig Thuis Drenthe
(VTD) de afgelopen drie maanden is
toegenomen. Onder andere de toename van huiselijk geweld en kindermishandeling zouden de oorzaak zijn van
de toegenomen druk op VTD. Pullen
vroeg of het college dit ook waarneemt in Hoogeveen en wat hiervan
de (financiële) consequenties zijn.
Wethouder Erwin Slomp gaf aan dat
het college hiervan op de hoogte is.
VTD heeft al in 2018 aangegeven
dat de aangescherpte meldcode tot
verhoging van de druk zal leiden.
´In Hoogeveen merken we dat niet,
omdat we werken met Veilig Opgroeien. Hierdoor wordt inzet van VTD
voorkomen. Voor 2019 zal dit voor
Hoogeveen niet tot hogere kosten leiden. Voor 2020 kost dit 150.695 euro.

We hebben een brief naar minister
De Jonge gestuurd om aandacht te
vragen voor deze problematiek´, aldus
wethouder Slomp.
De raad sprak over het bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan Akkerweg
2018. Er hadden zich twee insprekers
gemeld. De raad was overwegend positief over de plannen en neemt 9 mei
een besluit.
De raad sprak ook over het Kindcentrum Wolfsbos. De raad was positief
over de bouwplannen en gaven aan
voorlopig in te willen stemmen met
het voorstel. De raad was ook kritisch
op een aantal punten. Deze punten
worden op een ander moment opnieuw besproken. De fracties van
PvdA, VVD, SP, SGP, D66 en GroenLinks kondigden een motie van treurnis aan. Deze motie en het besluit
over dit onderwerp staan gepland
voor 9 mei.
Wethouder Jan Steenbergen informeerde de raad over het voorstel voor
de Regio Deal. Raadsleden stelden
veel vragen. Op 9 mei bespreekt de
raad dit voorstel.
Als laatste werd de raad geïnformeerd
over het proces en de planning van de
begroting 2020-2023.
Door de negatieve resultaten van de
jaarrekening 2018 is uitstel van de
behandeling van de begroting noodzakelijk. Wethouder Jan Steenbergen
gaf een presentatie. Hieruit bleek dat
het college en de raad voor moeilijke
keuzes staan.
Het beeld en geluidsverslag kunt u
terugkijken en beluisteren via:
hoogeveen.raadsinformatie.nl

Leden in de Orde van Oranje Nassau
Marianne van Raalte (68) uit Hoogeveen is taalgevoelig en sportief. Ze is vrijwilligster bij het Huus van de Taol, de organisatie die de streektaal promoot, en is sinds
de oprichting betrokken bij roeivereniging De Compagnie in Hoogeveen.
Plichtsgetrouw en vrijwel bij elke oproep is hij er. Dat is Bert Kip (66) uit Hoogeveen, al tientallen jaren lid van de vrijwillige brandweer. Ook de Drenthe Runners,
Olhalco, het Toon Hermans Huis en Concours Hippique De Wolden maken gebruik
van zijn diensten.
Muziek, de kerk en de ouderenzorg. Dat zijn de passies van Rien Schippers (80) uit
Hoogeveen. Hij verricht op die gebieden veel werk bij onder meer De Westerkim,
Weidesteyn, Bethesda, kerken in Pesse, De Weide, Hollandscheveld, als organist,
pianist, begeleider van de cantorij of lid van een cliëntenraad.
Tinus Brink (84) uit Hoogeveen is sinds 1971 betrokken bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Ook doet hij vrijwilligerswerk bij de Treant Zorggroep
en was hij secretaris van gymvereniging Olympus en staflid bij de Hoogeveense
Vakantieweek.
Jannie Brink-Loonstra (82) uit Hoogeveen, echtgenote van Tinus, is al jarenlang
contactpersoon bij de Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Ze deed en doet nog veel
bezoekwerk. Samen met haar man Tinus was ze 55 jaar lang mantelzorger voor
hun zwaar gehandicapte zoon, die vorig jaar overleed.
Boekbinden is de passie van Jan Kat (76) uit Hoogeveen. Hij verzorgt al bijna twintig jaar cursussen en restauraties bij stichting boekbindcentrum De Hummelhoeve
in Echten. Daarnaast is hij actief bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen
en repareert hij speelgoed van de Speel-O-Theek.
Ook Grietje Kat-Prins, echtgenote van Jan, is als creatief medewerkster zeer actief
voor het Echtense boekbindcentrum. Daarnaast heeft ze jarenlang bestuurlijke
functies bij de vrouwenvereniging gehad.
Bij grote evenementen is hij paraat. Arend Steenbergen (74) uit Hoogeveen is
vrijwilliger bij de EHBO. Ook is hij vrijwilliger bij De Tamboer, helpt hij mensen met
een verstandelijke beperking en bezorgt hij al 23 jaar de Buurtkoerier voor De Smederijen.
Voor Berend Uiterwijk Winkel (71) uit Hoogeveen kent de Ronde van Drenthe
geen geheimen meer. Hij is er al jaren in meerdere functies actief. Ook zet hij zich
als vrijwilliger in voor het buitenonderhoud van de Grote Kerk in Hoogeveen.
Hij is mede-oprichter van de Stichting Verkeersregelaars.
Jans Guichelaar (90) uit Hollandscheveld is een duizendpoot. Hij bezoekt zieken
en eenzamen, repareert spullen, hij was diaken, ouderling en voorzitter van de kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk Noordscheschut, bestuurslid van de
basisschool De Opgang en lid van de ledenraad van DOC Kaas.
Annie Schonewille-Slomp (60) uit Pesse is een onmisbare schakel in het kerkelijk
leven voor de dorpen Pesse, Fluitenberg en Stuifzand en omstreken. Als wijkouderling bezoekt ze gemeenteleden bij ziekte, verjaardagen, geboorte, doop en rouw. Ze
is ook lang betrokken geweest bij korfbalvereniging Niek als speelster en voorzitter.
Wim Kroezen (55) uit Nieuweroord heeft veel betekend voor het werven van
fondsen voor de grote verbouwing van het dorpshuis. Daarnaast was hij onder
meer verbonden aan de voetbalvereniging Noordscheschut, de Vereniging van
Volksvermaken en school De Hoeksteen.
Een bevlogen koorlid van het Hoogeveens Mannen Koor. Dat is Rudolf Wijbenga
(74) uit Hoogeveen. Als penningmeester maakte hij het koor financieel gezond. En
hij was bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland in Hoogeveen.
Guus Brand (83) uit Hoogeveen is sinds 1968 betrokken bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Hoogeveen in talloze functies. Daarnaast doet hij veel voor het Nederlands Bijbelgenootschap, woonzorgcentrum Olden Kinholt en de Ouderenbond.
Haar hele leven doet Miek Brand-Sikking (81) uit Hoogeveen, echtgenote van
Guus, al vrijwilligerswerk. Een greep: taallessen voor Turkse vrouwen, bloemendienst Bethesda, de Wereldwinkel, het Rode Kruis, boekbezorger bibliotheek en de
christelijke vrouwenvereniging Passage.
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Zaterdag 4 mei
-- Tot 12.00 uur staan er containers
van het Comité Ouderen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt op de
parkeerplaats achter De Opgang
aan de Alteveerstraat.
Maandag 6 mei
-- Huis aan huis door basisschool
Juliana van Stolberg vanaf 18.30
uur in de Verzetsbuurt, Oranjebuurt en Centrum/Centrum Noord.
Dinsdag 7 mei
-- Huis aan huis door basisschool
Het Palet vanaf 18.00 uur in de
wijken Venesluis, Centrum West
en West/Stationsgebied.
COLLECTEN
Deze week collecteert de Andreas
Manna Stichting. Volgende week
gaat de Maag Lever Darm Stichting
met de collectebus langs de deuren.

UITAGENDA
HERDENKINGSCONCERT

Om 21.00 uur op 4 mei is er een herdenkingsconcert in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen van concertkoor
en -orkest Drenthe, onder leiding van
Hoite Pruiksma. Uitgevoerd wordt
het Requiem van Cherubini en delen
uit The Peacemakers van Karl Jenkins, afgewisseld door verhalen en
gedichten door scholieren.
n www.nederlandsebachacademie.nl
HI STREETARTFESTIVAL

Op 5 mei van 11.00 uur tot 16.00
uur is op het plein in de Hoofdstraat-Noord een nieuw festival voor
de jeugd. Alles draait om kunst op
straat. 3D-artiest Remco van Schaaik
werkt op 3, 4 en 5 mei aan een
imposante 3d-tekening. Daarnaast
maakt graffitykunstenaar Nicky Nahafahik een mooi kunstwerk. Andere
artiesten die deze dag aanwezig zijn:
stiftkunstenaar Daniël Sloots, ‘Hij tikt,
zij kwast’ en verschillende dj’s.
n www.hihoogeveen.nl
VRIJ IN HET PARK

Vanaf 14.00 uur op 5 mei vindt Vrij in
het Park plaats in het Steenbergerpark. Voeten in het gras, goeie liveband Eastwood, Dansen bij
De Platenbus, drankjes en hapjes bij
de Fan-Food on Wheels bar. Rondrennende, springende kids die zich
geen moment vervelen. Kortom, alles
voor een relaxte zondagmiddag.
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

Deel N48 dicht
In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag
4 mei tussen zeven uur ’s avonds en
8 uur ’s morgens gaat de autoweg N48
tussen Hoogeveen en Balkbrug in beide richtingen dicht. Dan worden allerlei
werkzaamheden uitgevoerd, zoals reparatie van verlichting, maaiwerk en het
dichten van rijsporen in de bermen.
De nood- en hulpdiensten en de lijnbussen kunnen wel door.

Hoogeveen komt 9 miljoen tekort
De gemeente Hoogeveen komt 9,2 miljoen euro tekort, ondanks een meevaller
van 2,6 miljoen uit het Gemeentefonds
van het Rijk. Dat blijkt uit de jaarrekening en jaarverslag 2018.
De belangrijkste oorzaken van het
tekort zijn overschrijdingen van de
budgetten van de Jeugdhulp (3,8
miljoen), de Wet maatschappelijke ondersteuning (3 miljoen) en de bijstand
(1 miljoen).
Volgens het college hebben veel gemeenten in Nederland moeite om het
sociaal domein financieel rond te krijgen. Ook onder meer de noodzakelijke
extra bijdrage aan de ambtelijke organisatie, de lagere parkeeropbrengsten en

minder inkomsten van sportaccommodaties speelden de jaarrekening parten.
TE WEINIG GELD VAN RIJK

Wethouder Jan Steenbergen: ‘Opnieuw
bleek in 2018 dat we te weinig geld
van het Rijk hebben gekregen voor de
Jeugdhulp, bijstand en Wmo. Daarom
zijn we onder meer begonnen met de
doorontwikkeling van de jeugdhulp,
waarbij de vraag is hoe er beter kan
worden gestuurd op preventie en op de
maatschappelijke kosten’.
Bij de inkomensregelingen werd negen
ton minder aan rijksbijdrage ontvangen
dan begroot. Ondanks een daling van
het aantal bijstandsgerechtigden in de

Maaltijdwandeling
Oude Diep

Bij de Wmo steeg het aantal cliënten
of voorzieningen niet. Toch ontstond er
een tekort van drie miljoen euro door
een fors lagere rijksbijdrage.

De gemeente en het COA houden
maandag 13 mei een maaltijdwandeling in en rond het natuurgebied Oude Diep. Vanaf de parkeerplaats bij
het AZC aan de Kinholtsweg in Hoogeveen, starten twee wandelingen.

plekke contant te voldoen).
Alleen wandelen is gratis.

Er kan gekozen worden uit acht
kilometer (vertrek 10.00 uur) of vijf
kilometer (vertrek 10.30 uur). Aansluitend is er een ´wereldmaaltijd´,
bereid door bewoners van het AZC.
De maaltijd kost € 5 per persoon (ter

of telefonisch 0528-233775
(maandag t/m donderdag).

RAAD OVER JAARREKENING

De complete jaarrekening is te vinden
op www.hoogeveen.nl onder Raad en
College. Klik vervolgens door naar Verantwoording beleid. Het is de bedoeling
dat de raad 22 mei over de jaarrekening
debatteert en 13 juni een besluit neemt.

´Ons museum is een museum van hoop´

Waarom hebben jullie de Stichting
Onderduikersmuseum De Duikelaar in
2017 opgericht?
´Stichting Onderduikersmuseum
Nieuwlande is op 15 mei 2017 opgericht om een bod te kunnen doen op de
gereformeerde kerk. De kerk kregen we
niet, maar wel veel bijval van de plaatselijke bevolking. We gingen door met
het plan om een museum op te zetten.´
Hoe zijn jullie te werk gegaan?
´We huurden een lokaal in een leegstaande school en openden de deuren
voor bezoekers. Inmiddels zijn er twee
lokalen ingericht en zijn er plannen voor
uitbreiding.´

het

GEHEIM van de smid

Hoe komen jullie aan de collectie en
komen er ook nieuwe spullen bij?
´De collectie van Jo Schonewille vormt
de basis van het museum. Daarnaast
bouwen we een eigen collectie op.
Mensen komen met voorwerpen, foto’s
en verhalen naar het museum.
De historische kennis van Jan van der
Sleen en Geert Hoving, die de biografie
‘Johannes Post, exponent van het
verzet’ schreef, helpt ons bij de verhalen. Ook herinneringscentrum Kamp
Westerbork, Provinciaal Drents Archief,
het NIOD en de Historische Kring Hoogeveen helpen waar mogelijk.´

Nieuwlande is wereldwijd een
beroemd dorp als het gaat om
de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog. Kunnen jullie iets
vertellen over de onderscheiding
die het dorp in 1985 ontving?
´In 1985 kreeg Nieuwlande als dorp
de Yad Vashem onderscheiding van
Israel voor de vele Joodse onderduikers
tijdens WO II. Slechts twee plaatsen ter
wereld viel deze eer te beurt. De onderscheiding is op zich al een prachtig
eerbetoon.´
Wat is het onderduikershol?
´In de bossen bij het dorp is een onderduikershol te bezoeken. In tijden
van razzia of onraad verstopten de
onderduikers zich hier. In 2014 is het
hol door manschappen van de Johannes Post Kazerne gerestaureerd.
Vrijwilligers houden de plek schoon en
toegankelijk.´
Johannes Post is misschien de beroemdste verzetsstrijder uit de regio.

JUISTE REGISTRATIE

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie
in de gemeentelijke basisregistratie.
Controleer daarom zelf of u op het juiste
adres staat geregistreerd. Dit kan via
MijnOverheid.nl door in te loggen met
uw DigiD. Staan er personen op uw
adres ingeschreven die daar niet wonen
of krijgt u post van oude bewoners. Of
bent u slachtoffer van adresmisbruik?
Vraag de gemeente dan een adresonderzoek te starten.
MEER INFORMATIE

Als u vragen heeft over het adresonderzoek, huisbezoek of uw verhuizing,
neem dan contact op met de gemeente
via telefoonnummer 14 0528.

AANMELDEN

Aanmelden kan vóór donderdag
9 mei via het e-mail

eweismann-hooijer@sportdrenthe.nl

Wat weten jullie over hem?
´Het onderduiknetwerk is opgezet door
Johannes Post, een boer uit Nieuwlande die éen nationale verzetsheld werd.
Al gauw betrok hij mensen uit het dorp
en de omgeving daarbij.´

Met het doorgeven van deze verhalen
willen we eren wie ere toekomt, maar
ook leren uit het verleden. Het is een
museum van hoop, een museum over
een dorp dat laat zien dat je samen
sterk kunt zijn in bange tijden.´

Hoe bekostigen en beheren jullie dit
allemaal?
´Behalve het onderhoud van het onderduikershol draait ook het museum
volledig op vrijwilligers. De entreeprijs,
het rondleiden van groepen, de verkoop
van boeken, koffie en thee, dekken samen met de donateursgelden en giften
de vaste lasten. Voor bijzondere projecten vragen we subsidie aan.´

We kunnen dus wel stellen dat het
nog steeds een belangrijke plek inneemt, niet alleen in de geschiedenis
maar ook juist tegenwoordig?
´Jo Schonewille noemde zijn privé-museum ‘Het dorp dat zweeg’. Iedereen
zweeg, tijdens de oorlog, maar ook
daarna. Kinderen en kleinkinderen staan
met open mond te luisteren. Heeft dit
zich binnen hun familie afgespeeld? Is
dit de geschiedenis van het dorp? Toeristen die langskomen vragen waarom
deze verhalen niet bekender zijn. Daar
brengen we verandering in. De verhalen vertellen zich in ons museum.”

Waarom vinden jullie het zo belangrijk
dat de geschiedenis van Nieuwlande
op deze manier bewaard blijft?
´Om bewoners, die met gevaar voor eigen leven onderduikers in huis namen,
en om verzetsmensen als Johannes
Post en zijn vele helpers te eren, is het
museum de plek om de verhalen door
te geven. Verhalen van onderduikzoekers en onderduikgevers en van mannen en vrouwen uit het verzet.

Meer weten? Wilt u vrijwilliger worden
of het initiatief op een andere manier
steunen, bijvoorbeeld door een donatie? Kom dan eens langs voor een
gesprek of kijk op

www.onderduikersmuseumnieuwlande.nl

Vrijwilligers gezocht:

Gemeente
controleert adressen
De gemeente controleert de komende
tijd een aantal adressen of daar de juiste bewoners staan ingeschreven. De
controle maakt onderdeel uit van een
landelijke samenwerking. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten
hun twijfels over de bewoning van een
adres door aan de gemeente.
Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres
in de gemeentelijke basisadministratie
is adresfraude mogelijk, misbruik van
toeslagen, het ontwijken van (belasting)
schulden en boetes. Ook kunnen overheden en hulpverleners mensen die
zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.
Een adresonderzoek kan ook bestaan uit
een huisbezoek. Dit gebeurt pas bij serieuze twijfel. Dat hoeft niet te betekenen
dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak
gaat het om een misverstand of een
vergeten verhuismelding.

SPORT

laatste maanden van 2018 vielen de
uitgaven toch nog een ton hoger uit dan
de begrote uitkeringskosten. Daardoor
ontstond een tekort van in totaal een
miljoen euro.

Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande

In onze maandelijkse rubriek ‘Het Geheim van de Smid' schrijven we over
initiatieven van bewoners die met behulp van De Smederijen een succesvolle en waardevolle bijdrage leveren aan
de leefbaarheid. We spraken met Hanneke Rozema van onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande.

Het Torentje 1 mei 2019

SECRETARIS EN PENNINGMEESTER
De Speel-O-Theek zoekt nieuwe bestuurders. De huidige secretaris en
penningmeester willen op termijn hun
functie neerleggen. De nieuwe secretaris en penningmeester worden goed
voorbereid op hun taak. Verder wonen
ze ongeveer zes bestuursvergaderingen per jaar bij en denken ze mee over
beleid en ontwikkeling.
HULP BIJ OEFENEN
Woon-zorgcentrum Bilderdijk zoekt
mensen die bewoners kunnen begeleiden op sport- en beweegtoestellen. De
nieuwe begeleiders halen en brengen
bewoners en begeleiden en ondersteunen hen tijdens de oefeningen.
VLOTTE BABBEL?
Vrijwilligers Hoogeveen zoekt een man
of een vrouw die het leuk vindt om de
presentatie te doen bij activiteiten als
bingo, quiz en woordspel. Deze presentator weet de bewoners te boeien
en de activiteit op een vlotte manier
te presenteren. Bent u representatief,

humoristisch, ad rem en niet bang om
voor een groep te staan? Dan komen
wij graag met u in contact.
MEDEWERKER VERKEER
Een voedselbank zoekt een medewerker verkeer. Hij of zij geeft aanwijzingen
waar en hoe er geparkeerd kan worden
bij het uitdeelpunt en helpt als dat nodig
is met het inladen van de boodschappen. U bent discreet, communicatief en
empathisch. Het gaat om 2,5 vuur op
de vrijdagmiddagen.
WORKSHOP BILJARTEN
Acht 'fanatieke' biljarters van een seniorencomplex in de wijk De Weide zoeken
een ervaren biljarter die hen een keer
een workshop of les wil geven. Datum
en tijd in overleg
HANDIGE HANDEN
Het IVN zoekt vrijwilligers die een paar
uur in de week wat tuinwerkzaamheden en andere karweitjes kunnen doen
in en rond het Struunhuus in het Steenbergerpark.

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 27 mei.
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.

HUURDERSVERENIGING
Huurdersvereniging Cascade zoekt actieve leden om te helpen bij het verder
opbouwen van de vereniging en het
aanpakken van diverse onderwerpen.
Het kost een aantal uren per week die
flexibel zijn in te delen. Voorwaarde is
wel dat u huurder van Woonconcept
bent in de gemeente Hoogeveen.
GASTVROUW IN ’T JANNES
Het Jannes van der Sleedenhuis zoekt
een gastvrouw voor de balie van de

locatie Wolfsbos. Taken zijn bezoekers
de weg wijzen, het opnemen van de
telefoon, post uitzoeken en kleine klusjes, zoals het verspreiden van folders
en programma’s.
INFORMATIE
VrijwilligersHoogeveen is te bereiken
via www.vrijwilligershoogeveen.nl
(contactformulier),
telefoon 0528-278855 (receptie
SWW) of per e-mail
info@vrijwilligershoogeveen.nl.

Vrijwilligers Hoogeveen; ook iets voor u!

Vrijwilligerscolleges
Het Vrijwilligerscollege is een initiatief
van Vrijwilligers Hoogeveen. Binnen
Vrijwilligerscollege wordt belangeloos
kennis gedeeld door onder anderen
vrijwilligers, beroepskrachten en ondernemers.
Vrijwilligerscolleges zijn gratis bij
te wonen:
-- Workshop Luisteren en contact
maken, donderdag 9 mei 19.30 uur
Zuiderbreedte.
-- Workshop De Effecten van (geld)
stress, donderdag 16 mei 19.30 uur
Zuiderbreedte.
-- Wethouder Erwin Slomp nodigt
vrijwilligers uit in het Raadhuis,
maandag 20 mei 19.30 uur.
-- Workshop Hoe ondersteun je iemand met een fysieke beperking,

dinsdag 28 mei 14.00 uur Jannes
van der Sleedenhuis Wolfsbos.
-- Workshop Handmassage, maandag 3 juni 13.30 uur wijkcentrum
’t Oor.
-- Training Goed Omgaan met
Dementie, donderdag 20 juni
14.00 uur Zuiderbreedte.
-- Netwerkbijeenkomst AVG een jaar
later, donderdag 27 juni 19.30 uur
Zuiderbreedte.
Voor meer informatie verwijzen zie
onze website
www.vrijwilligershoogeveen.nl/
colleges
Aanmelden kan via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl
of telefonisch 0528-278855
(receptie SWW).

Het Torentje 1 mei 2019

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

-- Vijfhoek 9, Fluitenberg, bouwen van
een woning (24 april 2019).

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BESLUIT VERGUNNINGSVRIJ
(datum besluit)
-- Biesbosch 28, Hoogeveen, uitbouwen aan de achterzijde van de
woning (16 april 2019).

ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Buitenvaart 1202, Hoogeveen,
uitbreiden van een bedrijfspand
(17 april 2019).
-- De Poste 29 Hollandscheveld,
bouwen van een woning
(16 april 2019).
-- De Richter 5, Elim, tijdelijk plaatsen
van een stacaravan (18 april 2019).
-- Het Hoekje 43, Hollandscheveld, uitbreiden van de huisartsenpraktijk
(16 april 2019).
-- Hollandscheveldse Opg 59, Hollandscheveld, brandveilig maken van een
kinderopvang (16 april 2019).
-- Juliana van Stolbergstraat en Gebroeders Poststraat, Hoogeveen,
bouwen van 18 woningen (veld B)
(16 april 2019).
-- Kanaal W.Z. 66, Tiendeveen, uitbreiden van de melkgeitenstal (wachtruimte en gietenstal) en plaatsen van
zonnepanelen (18 april 2019).
-- Langedijk 21, Hollandscheveld, kappen van 2 lindes (15 april 2019).
-- Nicolaas Beetsstraat 6, Hoogeveen,
plaatsen van een dakopbouw
(16 april 2019).
-- Tandarts Schipperstraat en Gebroeders Poststraat, Hoogeveen, bouwen
van 18 woningen (veld A)
(16 april 2019).
-- Wolfsbosstraat 54, Hoogeveen,
plaatsen van een overkapping
(17 april 2019).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- A G Bellstraat 55, Hoogeveen, gewijzigd uitvoeren van de fundering voor
het bouwen van een bedrijfsgebouw
waarvoor reeds vergunning is verleend (18 april 2019).
-- Boekenberghstraat 13, Hoogeveen,
legaliseren van een airco installatie
(16 april 2019).
-- Copernicuslaan 21, Hoogeveen,
plaatsen van een carport
(24 april 2019).
-- De Spil 1, Nieuwlande, vervangen van
de handelsreclame (24 april 2019).
-- De Wielewaal 34, Hoogeveen, vervangen van de handelsreclame
(24 april 2019).
-- Het Hoekje 14, Hollandscheveld, vervangen van de handelsreclame
(24 april 2019).
-- Het Loo 2, Hoogeveen, bouwen van
een woning met een aanbouw
(16 april 2019).
-- Hollandscheveldse Opgaande 59,
Hollandscheveld, starten van een
kinderopvang aan huis
(24 april 2019).
-- Hoofdstraat 162, Hoogeveen, plaatsen van een lichtreclame op de voorgevel en een haakse lichtbak
(17 april 2019).
-- Noord 108 en 108a, Noordscheschut,
bouwen van een dubbel woonhuis
(24 april 2019).
-- Noorderweg 4, Tiendeveen, gewijzigd uitvoeren van het herbouwen
van de woning waarvoor reeds vergunning is verleend (23 april 2019).
-- Schutstraat 30 en 30a, Hoogeveen,
wijzigen van de winkel naar 2 appartementen (17 april 2019).
-- Van Echtenstraat 12, Hoogeveen,
wijzigen van de voorgevel
(16 april 2019).
-- Van Limburg Stirumstraat 67, Hoogeveen, wijzigen van de voorgevel
(23 april 2019).
-- Veldkamp 24, Fluitenberg, bouwen
van een garage met overkapping
(17 april 2019).

NIET IN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Hollandscheveldse Opgaande 59,
Hollandscheveld, brandveilig maken
van een kinderopvang
(24 april 2019).
-- Raadhuisplein 24, Hoogeveen, legaliseren en optimaliseren van muurframes (25 april 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.
KENNISGEVING VERLENGING
BESLISTERMIJN
(WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT)
Burgemeester en wethouders hebben
besloten de beslistermijn te verlengen
met een termijn van zes weken:
-- voor het verplaatsen van grond vrijgekomen bij het uitbaggeren van de
sloot ten westen va (activiteit werk of
werkzaamheden uitvoeren) op het
perceel Buitenvaart 4001 te Hoogeveen (23 april 2019).
De beslistermijn wordt verlengd vanwege nadere beoordeling van de aanvraag.
De nieuwe uiterste beslisdatum wordt
6 juni 2019.
KENNISGEVING
BESLUIT - VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente maakt
bekend dat het heeft besloten om de
volgende omgevingsvergunning, op
grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:
-- Europaweg 23 Hoogeveen,
Domeinen Roerende Zaken: voor
het veranderen van de opslag- en
verwerkingscapaciteit, zaaknummer
HZ_WABO 2018/0073.
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 24 april 2019 (op afspraak) bij het gemeentehuis van de
gemeente Hoogeveen, tijdens de openingsuren.
Gedurende de ter inzage termijn van
zes weken 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 opzichte van
het ontwerpbesluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Ook kan beroep worden ingesteld door
belanghebbenden die redelijkerwijs niet
kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het
instellen van beroep zijn griffierechten
verschuldigd.

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.

-- Stichting Centrummanagement
Hoogeveen, centrum Hoogeveen,
1 juni 2019 van 11.00 uur tot 17.00
uur, korenfestival (17 april 2019)

ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente maakt bekend
de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:
-- Wasstraat Hoogeveen B.V., Buitenvaart 3011, 7905 TA Hoogeveen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Pand 3&40, kruising Hoofdstraat/
Grote Kerkstraat/Raadhuisstraat,
Hoogeveen, zaterdag 27 april 2019
van 12.00 uur tot 18.00 uur en van
19.30 uur tot zondag 28 april 2019
01.00 uur, Muziekevenement met
DJ’s (18 april 2019)
-- Campodoor, Europaweg 1 en Europaweg 8, Hoogeveen, vrijdag 17 mei
2019 tot en met zondag 19 mei 2019,
alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur,
Kampeer en Outdoor inspiratie evenement/beurs (18 april 2019)
-- Stichting Aktiviteitencommissie
’t Oekie, parkeerterrein sporthal
De Marke, Pesse, zaterdag 27 april
2019 van 11.00 tot 18.00 uur,
Koningsdagfeest (24 april 2019)
-- Wijkvereniging De Weide, grasveld
De Ploeger, Hoogeveen, zaterdag 27
april 2019 van 9.00 tot 16.30 uur,
Koningsdagfeest De Weide 2019
(23 april 2019)
-- Wijkvereniging De Weide, grasveld
De Ploeger, woensdag 14 augustus
2019 en woensdag 21 augustus
2019, Kindervakantiespeeldagen
De Weide 2019 (23 april 2019)
-- De Snelle Rakkers, route door Hollandscheveld, zaterdag 13 juli 2019
van 17.00 tot 21.00 uur, Singelloop
2019 (25 april 2019)
-- De heer J.O.R. Fidom, recreatieterrein
Schoonhoven, Marten Kuilerweg 47,
Hollandscheveld, zaterdag 11 mei
2019 van 11.00 uur tot zondag 12 mei
2019 00.30 uur, muziekevenement
Graveland (25 april 2019)
-- Taska Lederwaren, Raadhuisplein,
Hoogeveen, zaterdag 11 mei 2019
van 8.00 uur tot 17.00 uur, Groenmarkt (26 april 2019)
-- Hoogeveen Culinair, Burgemeester
Tjalmapark, Hoogeveen, zaterdag 24
augustus 2019 van 14.00 tot 24.00
uur en zondag 25 augustus 2019 van
14.00 tot 21.00 uur, Hoogeveen
Culinair (29 april 2019)

Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- 1e Zandwijkje 6, Hollandscheveld,
verwijderen van asbesthoudende
materialen die aangetroffen zijn op
het maaiveld (16 april 2019).
-- Carstenstraat 46, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (24 april 2019).
-- De Boeten 13, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende platen
(24 april 2019).
-- De Wanne 27, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
van een tuinschuurtje (18 april 2019).
-- Dekkerpassage 112, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
vensterbanken uit de woning
(24 april 2019).
-- Draco 12, Hoogeveen, verwijderen
van losse platen uit een schuur
(24 april 2019).
-- J. van der Veenstraat 41, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen (16 april 2019).
-- Kerkweg 39c, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
(16 april 2019).
-- Leliestraat 85, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit een leegstaande woning
(24 april 2019).
-- Meerboomweg 15a, Hollandscheveld, saneren van asbesthoudende
toepassingen als gevolg van brand in
kantine/keuken (24 april 2019).
-- Oostopgaande 45, Nieuwlande, verwijderen van asbesthoudende materialen van een schuurtje
(23 april 2019).
-- Schultestraat 7, Hoogeveen, saneren
van asbest (25 april 2019).
-- Schuttevaer 6, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten
van de woning (23 april 2019).
-- Van Limburg Stirumstraat 65, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen uit de woning
(25 april 2019).
-- Weigeliastraat 26, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een fietsschuurtje
(23 april 2019).
-- Wilgencamp 6, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen
van een kippenhok (24 april 2019).
-- Zuideropgaande 88, Hollandscheveld, verwijderen van abesthoudende
golfplaten van een schuur
(23 april 2019).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Café La Diva, kruising Hoofdstraat Grote Kerkstraat te Hoogeveen, 18 en
25 juli 2019, 1,8, 15 en 22 augustus
2019, alle dagen van 14.00 uur tot
24.00 uur, zomerfeest (17 april 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.

WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- In verband met de Singelloop op
zaterdag 13 juli 2019 van 17.00 uur
tot 21.00 uur zijn Het Hoekje, Riegshoogtendijk, Veldrus, Gentiaan, Riegheidestraat, de Boeten en het Rechtuit te Hollandscheveld afgesloten
(25 april 2019).
-- In verband met muziekevenement
Graveland wordt het fietspad dat
loopt over recreatieterrein Schoonhoven vanaf de Schoonhovenweg afgesloten voor het verkeer in de periode
van 7 mei 2019 tot en met
13 mei 2019 (25 april 2019)
-- In verband met de Groenmarkt wordt
het Raadhuisplein in Hoogeveen op
zaterdag 11 mei 2019 afgesloten voor
het verkeer van 6.00 uur tot 18.00
uur (26 april 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

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

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
‘BUITENGEBIED ZUID, DEELPLAN
TRAMBAAN 6, 2018’
Het college van B&W heeft voor camping Schonewille te Nieuweroord een
nieuw bestemmingsplan voorbereid.
Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de camping naar 50 standplaatsen mogelijk. De uitbreiding vindt
plaats ten zuiden van de huidige kleinschalige camping van 25 standplaatsen.
Een deel van de camping is bestemd
voor dagrecreatieve voorzieningen. Er
wordt de mogelijkheid geboden tot het
bouwen van twee ijzertijdboerderijen.
De stukken liggen van 2 mei 2019 tot
en met 12 juni 2019 ter inzage bij de
Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24
in Hoogeveen. U kunt de stukken ook
raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0118.
2018BP8000023-ON01.
Tijdens de inzagetermijn kunt u uw
zienswijze over dit ontwerpplan bij
de gemeenteraad indienen. Dit kan
schriftelijk via Postbus 20000, 7900
PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling
uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor
kunt u contact opnemen met Ingmar
Wilke via telefoonnummer 14 0528.
Wij maken ingediende zienswijzen
openbaar. Wanneer u vindt dat uw
zienswijze of een deel daarvan niet
openbaar mag worden gemaakt, dan
zullen wij die informatie vertrouwelijk
behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van
bestuur van toepassing zijn.
OVERIG
VERTROKKEN NAAR 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.
Het gaat om:
-- Dhr. M. Algür, Juliana van Stolbergstr
6 I, Hoogeveen per 19-03-2019
-- Dhr. T.G. Pawlarczyk, Dr Dassenstraat
33, Hoogeveen per 26-03-2019
-- Dhr. M.M. Dimitrov, Carstensdijk 140,
Elim per 26-03-2019
-- Dhr. A. Qaderi, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 19-03-2019
-- Mw. G. Hakimi, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 19-03-2019
-- Mw. S. Hakimi, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 19-03-2019
-- Dhr. R. Hakimi, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 19-03-2019
-- Dhr. N. Hakimi, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 19-03-2019
-- Dhr. M.R. Fawal, Kinholtsweg 7,
-- Hoogeveen per 19-03-2019
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

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

CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

