Het Torentje
Eerste stoeptegel
gelegd bij partner van
Jong Hoogeveen

Wethouder Vos doet
aftrap Kans Traject bij
Alfa-College

Directeur Nicole Pot van basisschool De Krullevaar, directeur Andy Lloyd van de
afdeling Childfriendly City Leeds, wethouder Gert Vos en enkele leerlingen van
De Krullevaar hebben vorige week bij de school een speciale
stoeptegel gelegd. Deze tegels komen te liggen bij elke partner
van Jong Hoogeveen, die deelneemt aan het project
‘De verbindende aanpak, restorative practice’.

20 FEBRUARI 2019

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 23 februari
-- Huis aan huis door OPA De Weide vanaf 9.00 uur in de wijken
Schoonvelde Oost, Schoonvelde
West, Steenbergerweiden, Trasselt, Kinholt Oost en Kinholt West.
Dinsdag 26 februari
-- Huis aan huis door basisschool
Het Spectrum vanaf 18.30 uur in
Hoogeveen-zuid.
COLLECTEN

Deze week zijn er geen collecten in
verband met de voorjaarsvakantie.
Volgende week gaat Jantje Beton
met de collectebus langs de deuren.

UITAGENDA
Foto: André Weima

VLOOIENMARKT

Op 23 en 24 februari is er van 10.00
tot 16.00 uur een vlooienmarkt in de
markthallen in Hoogeveen.
n www.wildro.nl

SPORT

Leuke naschoolse activiteiten op
www.actiefjonghoogeveen.nl
Vanaf januari 2017 is de website
www.actiefjonghoogeveen.nl online. Deze website is dé verzamelplaats
voor alle naschoolse activiteiten op
het gebied van sport, cultuur, natuur
en creativiteit in Hoogeveen. Hoogeveen is de gemeente van kansen voor
jongeren.
UITGEBREID OVERZICHT
Kinderen, jongeren én hun ouders
vinden op
www.actiefjonghoogeveen.nl
activiteiten die na schooltijd te doen
zijn. Naast het zoeken per thema kan
iedereen ook kijken wat er specifiek
in de eigen omgeving of per leeftijd
wordt aangeboden. Een mooie kans
om eens te zoeken en een nieuwe
sport, natuuractiviteit of muziekinstrument te ontdekken. In Jong Hoogeveen is altijd wat te doen.
MOOIE SAMENWERKING
De website is een initiatief vanuit onder andere Sportief Hoogeveen, IVN,
Bibliotheek Hoogeveen, SWW en
Jong Hoogeveen.

Deze partijen
beheren de site
en plaatsen zelf
ook activiteiten
voor de jeugd.
Daarnaast
wordt het
grootste deel
van de activiteiten aangeboden door
lokale organisaties zoals wijkverenigingen, Scala, natuur- en sportverenigingen en De Tamboer. Zij
kunnen gemakkelijk hun aanbod op
de site plaatsen en promoten.
Zo is er altijd, overal en voor iedereen wat te doen en is dit aanbod ook
nog eens goed te vinden.
JONG HOOGEVEEN
De website is onderdeel van Jong
Hoogeveen. Een goed begin hierbij
is een actieve en zinvolle vrijetijdsbesteding, dus kijk snel op
www.actiefjonghoogeveen.nl.

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 25 februari.
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.

Aanmelden voor de gemeentelijke nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het gemeentelijke nieuws? Meld u dan aan
voor onze e-mailservice. Kijk op www.hoogeveen.nl/Actueel.
U kunt zich abonneren op de volgende nieuwsbrieven:
Jong Hoogeveen, Hoogeveen werkt aan werk, Nieuwsberichten,
Ondernemersnieuws, Sportief Hoogeveen.

KOOPZONDAG

Foto's: Kim Stellingwerf

Wethouder Vos: ‘Wij hebben gezamenlijk een inspirerend werkbezoek
aan de Engelse stad Leeds gebracht.
Tijdens dit werkbezoek hebben we
gezien en ervaren wat het zijn van
een kindvriendelijke stad inhoudt en
wat dit betekent voor de kinderen en
jongeren in Leeds. In Leeds hebben wij
kennisgemaakt met de methode ‘de
verbindende aanpak, restorative practice’. Leeds heeft zestien trainers opgeleid in
deze methode.’
DE VERBINDENDE AANPAK
Deze aanpak is een manier van werken waarbij de partners in Jong Hoogeveen
samenwerken met de jongeren. De basis is het echt aangaan van relaties en
de potentie zien van de jeugd. De methodiek geeft de mogelijkheid om relaties
op te bouwen, te herstellen en te onderhouden. Dat alles helpt om doelen voor
kinderen te bereiken. Volgens Gert Vos heeft de delegatie van Jong Hoogeveen in
Leeds gezien en ervaren dat de samenwerking bijdraagt om veranderingen aan
te brengen. Daarbij zijn dingen samen met kinderen doen essentieel. ‘We moeten
veel meer proberen betrokken te raken in de levens van kinderen en jongeren, in
plaats van kinderen betrekken in onze levens’, aldus wethouder Vos.
JONG HOOGEVEEN
De gemeente wil samen met partners, ouders en kinderen een veilige, stimulerende omgeving om op te groeien creëren. Een omgeving waarin alle kinderen uit de
gemeente Hoogeveen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Met als doel
om kinderen meer kansen te bieden als het gaat om bijvoorbeeld onderwijs, werk
en 'meedoen' in de maatschappij.

Elke laatste zondag van de maand is
er een koopzondag. Op 24 februari
zijn de winkels in het centrum van
13.00 tot 17.00 uur geopend.
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

Hoogeveense
vrijwilligersverzekering!
Werkt u/uw organisatie met vrijwilligers
of op vrijwillige basis, kom dan naar het
Vrijwilligerscollege op donderdag 28
februari om 19.30uur in de Zuiderbreedte, Boekenbergstraat 12 in Hoogeveen.
Deze voorlichting biedt een goede gelegenheid om eens te controleren of uw
verzekering nog actueel is. Deze bijeenkomst wordt aangeboden door Achmea
en team verzekeringen van de gemeente Hoogeveen. Er is gelegenheid om uw
vragen rechtstreeks aan de specialisten
voor te leggen! Het Vrijwilligerscollege
is gratis bij te wonen, maar aanmelden
is noodzakelijk. Dat kan via de website
www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges,

telefonisch via 0528-278855 (receptie
SWW) of via vc@vrijwilligershoogeveen.nl

Starthandeling ter verbetering van het stadscentrum
op 26 februari
Zoals al eerder in deze
krant is gepubliceerd, start
de gemeente met de eerste fase ter verbeteringen
van het stadscentrum. De
starthandeling die wethouder Jan Steenbergen
samen met civiel technisch
aannemer Roelofs verricht,
luidt de herinrichting van de
Hoofdstraat in.

In de komende periode
wordt, na een intensieve
voorbereiding, het gedeelte Hoofdstraat vanaf de
kruising Grote Kerkstraat
tot aan het Kerkplein
aangepakt. Opnieuw een
bijzondere fase vanuit de
ontwikkelingsvisie van het
stadscentrum
Hoogeveen.

De starthandeling vindt
plaats op dinsdag 26 februari om 13.30 uur in de
directe omgeving van !Pet
Readshop XL, Hoofdstraat
122 - 126 in Hoogeveen.
!PET zal gastheer zijn voor
de expositie over de voorgenomen veranderingen
die gepland zijn in het
stadscentrum. De expositie

is vanaf de middag van
26 februari geopend voor
alle belangstellenden.
Digitaal kunt u de plannen
voor het stadscentrum
“beleven” op
www.overhoogeveen.nl.
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MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Bosbesstraat 2 t/m 14, Goudenregenstraat 1 t/m 43, Korenbloemstraat
1 t/m 13, Korenbloemstraat 2 t/m 14,
Muurbloemstraat 1 t/m 37, Muurbloemstraat 2 t/m 38, Ranonkelstraat
2 t/m 44, Hoogeveen, renoveren van
101 woningen (13 februari 2019).
-- Carstensdijk 75, Elim, plaatsen van
een afdak (9 februari 2019).
-- De Botter 19, Hoogeveen, plaatsen
van een kap op de woning
(11 februari 2019).
-- Het Loo 2, Hoogeveen, bouwen
van een woning met aanbouw
(9 februari 2019).
-- Kymmellstraat 6, Hoogeveen, plaatsen van een dakkapel op de woning
(8 februari 2019).
-- Nijstad Z213, Hoogeveen, bouwen
van een recreatiewoning
(12 februari 2019).
-- Noord 108, Noordscheschut, bouwen
van een dubbel woonhuis
(11 februari 2019).
-- Perseus 6, Hoogeveen, plaatsen van
een dakkapel (7 februari 2019).
-- Seringenlaan 91, Hoogeveen, kappen
van een eikenboom
(11 februari 2019).
-- Toldijk te Hoogeveen, plaatsen van
een transformatorstation
(7 februari 2019).
-- Warreveen 13, Pesse, plaatsen van
3 bedrijfsunits (14 februari 2019).
-- Zwarte Dijkje 20, Noordscheschut,
realiseren van een nieuwe entree
(12 februari 2019).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- De Kwikstaart 44, Hoogeveen,
vervangen van een paneel door
spouwmuur in de voorgevel
(11 februari 2019).
-- De Turfsteker 13, Hollandscheveld,
bouwen van een woning
(13 februari 2019).
-- De Turfsteker 4, Hollandscheveld,
bouwen van een woning
(14 februari 2019).
-- Mathijsenstraat 1, Hoogeveen, uitbreiden van een hotel
(12 februari 2019).
-- Middenraai 50, Nieuweroord, herbouwen van een woning
(12 februari 2019).
-- Zwartschaap 1, Stuifzand, bouwen
van een schuur (12 februari 2019).
VERLENGING BESLISTERMIJN
(datum besluit)
-- De Arend (voorlopig adres), Hoogeveen, plaatsen van een trafostation
(7 februari 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.

ONTWERPBESLUIT - VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Hoogeveen maakt bekend dat het voornemens is 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 opslagen verwerkingscapaciteit, zaaknummer HZ_WABO 2018/0073.
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken
inzien, met ingang van 20 februari
2019, (op afspraak) in het gemeentehuis van de gemeente Hoogeveen
tijdens de openingsuren.
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.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Alteveer 5, Alteveer, verwijderen van
asbest (11 februari 2019).
-- Calkoenswijk 9, Nieuweroord, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de schuur (12 februari 2019).
-- De Marke 91, Pesse, verwijderen van
asbesthoudende materialen uit de
schuur (7 februari 2019).
-- Hollandscheveldse Opg 2, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende platen (7 februari 2019).
-- Kerkweg 3, Pesse, verwijderen van
het dak van een stal 25 januari 2019).
-- Langedijk, Hollandscheveld, verwijderen van asbest uit de berm
(11 februari 2019).
-- Meester Kosterweg 15, Noordscheschut, verwijderen van asbesthoudende platen van een volliere
(7 februari 2019).
-- Middenweg 23, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vensterbanken uit de woning
(7 februari 2019).
-- Stuifzandseweg 48-48a, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuur
(7 februari 2019).
-- Veenmosstraat 12, Hollandscheveld,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning
(12 februari 2019).
-- Zwartschaap 46, Stuifzand, verwijderen van een ketel
(7 februari 2019).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ONTVANGSTDATUM)

-- Circus Renz Berlin, De Markt, Hoogeveen, 15 april 2019 tot en met
21 april 2019, Circusvoorstellingen
(29 januari 2019).
-- Stichting Burning Heart, recreatieterrein Schoonhoven, Hollandscheveld,
donderdag 30 mei 2019 van 19.00 tot
22.30 uur, Het meer van Galilea
(5 februari 2019).
-- Stichting Kinderspeelweek Hollandscheveld, speeltuin Brummelstraat,

--

--

---

--

Hollandscheveld, 12 augustus 2019
tot en met 16 augustus 2019, Kinderspeelweek (6 februari 2019).
Mevrouw H.J. Bouius, kruising
Hoofdstraat/Jonkheer de Jongestraat/Nicolaas Beetsstraat, Hoogeveen, zaterdag 16 maart 2019 van
10.00 tot 17.00 uur, Politieke Markt
(6 februari 2019).
HAC ’63, Bentinckspark, Hoogeveen,
2 april 2019 van 18.00 tot 21.00 uur,
Primera de Haan 4 mijl Run 2019
(7 februari 2019).
Taska Lederwaren, Hoofdstraat
Noord, Hoogeveen, zaterdag 11 mei
2019, Groenmarkt (7 februari 2019).
De heer D. Temmink, Perebomenweg
37, Elim, vrijdag 29 maart 2019 tot
en met zondag 31 maart 2019, Muziekweekend met live artiesten en
dartwedstrijd (8 februari 2019).
Vereniging Plaatselijk Belang Nieuwlande, dorpsbos aan de Boerdijk,
Nieuwlande, vrijdag 21 juni 2019 van
19.00 tot 22.00 uur, Concert shantykoor “De Schorre Morries”
(8 februari 2019).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen.
U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het
moment dat dit wel kan, volgt opnieuw
publicatie in het Torentje.
VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- De heer J. Marissen, weiland
Akkerweg t.h.v. huisnummers 11 en
13, Nieuwlande, vrijdag 5 juli 2019
van 20.00 uur tot zaterdag 6 juli
2019 01.00 uur, zaterdag 6 juli 2019
van 20.00 uur tot zondag 7 juli 2019
01.00 uur en zondag 7 juli 2019 van
14.00 tot 22.00 uur, Wie Wat Woar
Feest (13 februari 2019).
-- M.C. Motorhead Hoogeveen, Achteromsedijk 8e, Hoogeveen, zaterdag
15 juni 2019 van 9.00 tot 20.00 uur,
Motorroerrit en demonstratie Unicycle Bikes (13 februari 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
VASTSTELLING
BESTEMMINGSPLAN PESSE,
DORPSSTRAAT TUSSEN 7 EN 9,
2018
Het college van B&W maakt bekend dat
de gemeenteraad op 7 februari 2019
het bestemmingsplan Pesse, deelplan
Dorpsstraat tussen 7 en 9, 2018, ongewijzigd heeft vastgesteld en heeft
besloten geen exploitatieplan vast te
stellen. Het bestemmingsplan maakt
de realisatie van één woning tussen
Dorpsstraat 7 en Dorpsstraat 9 te Pesse
mogelijk.
De stukken liggen van 21 februari tot
en met 3 april 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.
2018BP8014003-VG01
Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep
instellen tegen het vaststellingsbesluit
als u:
-- een belanghebbende bent en aan
kunt tonen dat u redelijkerwijs niet
in staat bent geweest u tijdig tot de
gemeenteraad te wenden.
Daarnaast kunnen belanghebbenden
tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen de door de gemeenteraad
bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van
het ontwerp.
U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. 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 de gemeenteraad 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.
AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN
HORECA CATEGORIE 1
BESTEMMINGSPLAN
STADSCENTRUM 2008
Burgemeester en wethouders hebben
op 5 februari 2019 de Beleidsregels
afwijkingsmogelijkheden Horeca categorie 1 bestemmingsplan stadscentrum
2008 vastgesteld. Burgemeester en
wethouders zijn hiertoe bevoegd op
grond van artikel 4:81 Algemene wet
bestuursrecht, artikel 2.12 eerste lid,
onder a, onder 2° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie
met artikel 4 lid 9 bijlage II Besluit omgevingsrecht.
Door de Beleidsregels afwijkingsmogelijkheden Horeca categorie 1 bestemmingsplan Stadscentrum 2008 kan het
college van burgemeester en wethouders de openingstijden van bedrijven
die in de categorie horeca 1 vallen en
gelegen zijn in het bestemmingsplan
Stadcentrum 2008 verruimen.
De beleidsregels treden inwerking op
21 februari 2019. De beleidsregels zijn
te bekijken via de gemeentelijke website.
OVERIG
VERKEERSBESLUIT
Het college van B&W heeft besloten
om:
-- Aan de Kanaalweg te Hoogeveen een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen.
-- Op het kruispunt Mr. Cramerweg-Kanaalweg-Wolfsbosstraat een rotonde
aan te leggen.
Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u bin-

Volg de gemeente via de website, Facebook, Twitter en Instagram

nen 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.

Makkelijk, veilig
en droog je fiets
stallen bij het
station in
Hoogeveen?
In de bewaakte zelfservice fietsenstalling bij het station staat je
fiets superveilig en droog.
De stalling is open van een
kwartier voor de eerste trein tot
een kwartier na de laatste trein
én elke eerste 24 uur stallen is
gratis.
Meer informatie vind je op:
jefietswilnooitmeeranders.nl.

INFORMATIE
Gemeente Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Telefoon 140528
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)

