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SPORT

Uitnodiging voor
sportverenigingen
Nog een kleine twee maanden en dan
begint de zomerperiode alweer. De
laatste drukte om het seizoen goed af
te sluiten, maar wellicht ook een goed
moment om alweer naar de toekomst
te kijken.
In de gemeente Hoogeveen wordt in
dorpen en/of wijken onderling met
sportverenigingen al samengewerkt.
Bijvoorbeeld op het gebied van faciliteiten, scheidsrechters, materiaal
etc. Maar er liggen wellicht nog meer
mooie kansen, waardoor e.e.a. nog
efficiënter en kostenbesparender kan
zijn voor uw sportvereniging. Daarom
organiseren we een brainstormavond
voor alle sportverenigingen uit de gemeente Hoogeveen. Op welke manieren kunnen sportverenigingen elkaar
nog beter vinden, of met elkaar samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan:
gezamenlijke inkoop van materiaal

en dranken, verzekeringen, schoonmaak, subsidie aanvragen, energiekosten (www.sportstroom.nl), etc.
Zo maar een aantal onderwerpen
waar het over kan gaan. Ook het
delen van good practices behoort tot
deze avond. Daarom nodigen we u
van harte uit om deze avond bij te
wonen en mee te denken.
Wat:
Brainstormavond
samenwerking
sportverenigingen
Wanneer: Maandagavond 17 juni,
19.30 – 21.30 uur
Waar:
Nog nader te bepalen

Kennis, productie én
innovatie op bedrijventerrein Riegmeer

Zij kan u in grote lijnen aangeven of de
verdiensten bijzonder genoeg zijn voor
een koninklijke onderscheiding en hoe u
verder te werk moet gaan. Bel hiervoor
met 14 0528 en u wordt doorverbonden met de juiste persoon.

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.

INZAMELING OUD PAPIER
Woensdag 22 mei
-- Huis aan huis door basisscholen
’t Kofschip en De Schuthoek vanaf
18.00 uur in de wijken Schutlanden, Kattouw en Erflanden.
Zaterdag 25 mei
-- 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.

GROEN, DUURZAAM EN CIRCULAIR

Deze week collecteert het Prins
Bernhard Cultuurfonds met de
collectebus langs de deuren.

De bootcamp-deelnemers keken hoe de toekomst gaat veranderen door digitalisering, robotisering en de energietransitie, welke gevolgen dat heeft voor de manier
waarop we werken en ze vertaalden dat naar Hoogeveen. Het leverde zes plannen
op. Volgens alle deelnemers is de kracht van het bedrijventerrein van de toekomst
dat kennis (hbo én mbo), productie en innovatie worden gecombineerd op één terrein. Een groen, duurzaam en waar mogelijk circulair bedrijventerrein zijn volgens
alle teams basisvoorwaarden in de toekomst.
De deelnemers zien ook kansen om de Hoogeveense maakindustrie beter te promoten om te laten zien wat voor mooie bedrijven Hoogeveen heeft. Want hier worden producten met wereldwijde bekendheid gemaakt: zo maakt Fokker onderdelen
voor de Joint Fight Striker, Philips bedacht hier het Senseo-apparaat en niet te
vergeten de vertrouwde Kip-caravan komt uit Hoogeveen.
Een jury beoordeelde de plannen. Deze jury bestond uit wethouders Jan Steenbergen en Gert Vos, Harjo Woltinge (Ondernemend Hoogeveen) en Jan-Willem
Wesselink (Future City Foundation). Het plan van team H2oogeveen won omdat
het naadloos aansluit bij de ambities van de gemeente Hoogeveen. Hoogeveen
werkt al aan een waterstofpilot met bedrijfsleven, kennisinstellingen en de Provincie Drenthe. Daar kan Riegmeer volgens de bedenkers onderdeel van worden.
Op het bedrijventerrein moet onderzoek, innovatie, productie en opslag plaatsvinden van waterstof. Met de A37 en A28 in de buurt kan Riegmeer ook de transportsector voorzien van waterstof.
VERDERE UITWERKING

De resultaten van de bootcamp gebruikt de gemeente Hoogeveen om een toekomstbestendig plan te ontwikkelen voor Riegmeer. Bekijk de resultaten van de
bootcamp op de website
https://www.kennislabvoorurbanisme.nl/project/bootcamp-mei-2019/

COLLECTEN

UITAGENDA
GIGAG FESTIVAL PESSE

Op 23 mei om 19.30 uur start de
twaalfde editie van het GigaG festival in Pesse. Het GigaG festival is
een muzikaal evenement voor alle
mensen uit het noorden met een
beperking. Er zijn optredens van o.a.
Gerard Joling, René Karst en Mooi
Wark.
n http://www.gigagfestival.nl/
MUZIEKWEEKEND PESSE

Op 24 en 25 mei is er in Pesse het
Muziekweekend Pesse. Er zijn optredens van Guus Meeuwis, Ilse de
Lange en Douwe Bob op vrijdag
24 mei. Op zaterdag 26 mei treden
onder andere Level 42 en Golden
Earring op
n http://muziekweekend.pesse.com/
KUNSTWARK IN ’T PARK

Van 11.00 tot 16.00 uur op 25 mei
kun je in het park (Valkenlaan 5) weer
genieten van Kunstwark in ’t Park.
Kunstwark in ’t Park is een laagdrempelig evenement dat iedereen
in Hoogeveen en omstreken de gelegenheid geeft om in een ongedwongen sfeer kennis te maken met kunst.
n http://www.kunstwarkintpark.nl/

Aanmelden kan tot maandag 10 juni,
via sportfunctionaris Stefan Freriks
s.freriks@dewoldenhoogeveen.nl.

Veel tijd
De behandeling van een voorstel
kost behoorlijk wat tijd. Wilt u iemand
voordragen voor de lintjesregen rond
Koningsdag 2020, dien dan voor 1 juli
2019 een voorstel in bij de burgemeester. Gaat het om een uitreiking tijdens
een andere gelegenheid, dan moet u
het voorstel tenminste zes maanden
van tevoren naar de burgemeester sturen. Het voorstelformulier en verdere
informatie over Koninklijke onderscheidingen is te verkrijgen via de website
van het Kapittel voor de Civiele Orden
op het adres www.lintjes.nl.

KORT NIEUWS

Een bedrijventerrein leg je voor zeker dertig jaar aan, maar hoe wonen en werken
we dan en wat heeft Hoogeveen en de regio in de toekomst nodig? Tijdens de
Bootcamp Riegmeer, een speciale denkdag op 15 mei, hebben ruim 30 jongprofessionals, stakeholders en medewerkers van de gemeente Hoogeveen zes plannen
gemaakt voor het nieuwe bedrijventerrein Riegmeer. Het winnende plan was
‘Bedrijventerrein H2oogeveen’, een waterstof hub waar productie en opslag van
groene waterstof samen op gaan met kennisontwikkeling en innovatie.

Wie krijgt er een lintje?
Kent u iemand die in aanmerking komt
voor een koninklijke onderscheiding, iemand die opvalt vanwege (langdurige)
bijzondere verdiensten voor de samenleving, dan kunt u contact opnemen
met de secretaresse van het kabinet
van de burgemeester.

22 MEI 2019

KOOPZONDAG

Op 26 mei is er van 13.00 tot 17.00
uur een koopzondag in het centrum
van Hoogeveen.
SIMONEFM1UURS
ESTAFETTELOOP

Informatiebijeenkomsten
Zorg voor de regio
Treant, Wilhelmina Ziekenhuis Assen
en Ommelander Ziekenhuis Groningen
maakten samen met huisartsen en
zorgverzekeraars een plan om de zorg
in de regio beschikbaar houden, de
zorg anders inrichten en waar mogelijk
verbeteren.
In februari is het plan gepresenteerd en
daarna is gesproken met gemeenten,
politiek, Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Groningen en vele organisaties
in de zorg, zoals de ambulancedienst.
Binnenkort worden bijeenkomsten gehouden voor inwoners.
De bijeenkomsten in onze regio zijn op:
- Maandag 27 mei 19.00 - 20.30 uur in

De Krakeel (vh. Magneet), Grote Beer
20 Hoogeveen
- Dinsdag 28 mei 19.00 - 20.30 uur in
’t Anker - Otto Zomerweg 1 Hollandscheveld
Uw mening is welkom. Wellicht heeft u
vragen, ideeën of zorgen. Daarom nodigt het team Zorg in de regio u uit voor
de informatiebijeenkomst. Tijdens de
bijeenkomst is een huisarts, ziekenhuisarts en ziekenhuisbestuurder aanwezig.
U kunt zich aanmelden door het formulier in te vullen onderaan de website van
www.zorgvoorregio.nl. Of geef het
telefonisch door via 0528 28 67 45.

Loop van 18.00 tot 21.30 uur op
29 mei mee met de Simonefm1uurs
estafetteloop op de atletiekbaan in
Hoogeveen. Stel zelf een team samen van minimaal 2 tot maximaal 4
persoon en geef je op voor de
Simonefm1uurs estafetteloop.
n http://simonefm1uursestafette.nl/
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

Er even tussenuit...
NEEM
DE BIJ!

Verbindingsfestival
in en om het Huis
van Hoogeveen
Staat het al in uw agenda? Ja? Top!
Niet? Noteer het dan alsnog!
15 juni van 11.00 tot 16.00 uur.
De voorbereidingen voor het Verbindingsfestival zijn in volle gang.
Vol energie wordt door inwoners, raad
en gemeentelijke organisatie gewerkt
aan het programma.
Het wordt vast en zeker een energiek
festival! Houd Het Torentje,
www.hoogeveen.nl/verbindingsfestival, Facebook, Twitter en/of
Instagram in de gaten voor het laatste
nieuws en het programma.
U komt toch ook?

Wilt u op de hoogte blijven van
het gemeentelijke nieuws?
Meld u dan aan voor onze e-mailservice. Kijk op
www.hoogeveen.nl/Actueel.

Het Torentje 22 mei 2019

U stemt morgen toch ook?
De EU wil groei stimuleren: daarom
verlenen zij steun aan provinciale subsidieregelingen voor ondernemers met
innovatieve en klimaatvriendelijke ideeën. Ook projecten die innovaties in onze
provincie aanjagen worden gesteund.
Een voorbeeld is de ontwikkeling van
energiezuinige en intelligente straatverlichting.

De verkiezing van de leden van het
Europees Parlement wordt eens in de 5
jaar gehouden. De stemming vindt niet
in alle lidstaten op dezelfde dag plaats.
Voor Nederland geldt, dat wij donderdag 23 mei hiervoor naar de stembus
mogen. U stemt toch ook?
WAT DOET EUROPA VOOR ONS,
ALS INWONERS VAN DRENTHE?

Drenthe staat bekend om het landelijke
karakter en 14 prachtige natuurgebieden, onze ‘kroonjuwelen’. De EU
beschermt onder andere deze natuurgebieden, waardoor iedereen van de
Drentse natuur kan genieten!

UW STEM TELT!

De EU draagt ook bij aan innovatie
en aan de werkgelegenheid in onze
provincie.

Uw stem is dus van invloed op welke
partijen er in het parlement van uw
provincie en het bestuur van uw waterschap komen. Laat daarom op 23 mei
uw stem gelden.

Heeft u moeite met lezen van de kandidatenlijst? De kandidatenlijst is in groot
lettertype en in braille in te zien bij het
Compagnieshuis, afdeling Burgerzaken.
Stemmen kan in elk van de 33 stembureaus in Hoogeveen.Deze staan elders
vermeld in het Torentje. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen
met een beperking.
De normale stembureaus zijn open van
7.30 tot 21.00 uur. Op het NS-station is
een stembureau met aangepaste openingstijden. Dit bureau is open van 6.30
tot 19.00 uur.

Omgaan met fysieke belasting in het vrijwilligerswerk
Vrijwilligerscollege organiseert een
bijeenkomst over omgaan met fysieke
belasting in het vrijwilligerswerk op
dinsdag 28 mei van 14.00 – 15.30uur in
Jannes v/d Sleedenhuis Wolfsbos, Valkenlaan 5 te Hoogeveen. Vrijwilligers uit
alle sectoren zijn van harte welkom om
deze bijeenkomst bij te wonen.
Deze bijeenkomst geeft vrijwilligers
informatie en richtlijnen hoe ze anderen

in het vrijwilligerswerk het beste kunnen begeleiden en ondersteunen.

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.

-- De heer Koning, parkeerplaats M.F.C.
de Magneet aan Grote Beer 20 te
Hoogeveen, 15 juni 2019 van 10.00
uur tot 23.00 uur, activiteiten tbv geldinzameling KWF (7 mei 2019)
-- Stichting Montessorischool Hoogeveen, op het schoolplein bij de school
aan de Karn 5 te Hoogeveen, 5 juli
2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur,
pleinfeest (9 mei 2019)
-- Impresariaat Sijm B.V, evenemententerrein de Markt, 4 en 5 oktober 2019,
besloten circusvoorstellingen voor
stichting Actief Samenleven
(9 mei 2019)
-- Stichting Centrummanagement
Hoogeveen, Hoofdstraat te Hoogeveen, 26 mei 2019, 30 juni 2019,
28 juli 2019, 25 augustus 2019, 29
september 2019, 27 oktober 2019 en
24 november 2019, alle dagen van
13.00 uur tot 17.00 uur, activiteiten
koopzondag met huiskamertjes
(14 mei 2019)
-- Stichting Centrummanagement Hoogeveen, centrum Hoogeveen, 18 juli
2019, 25 juli 2019, 1 augustus 2019,
8 augustus 2019, 15 augustus 2019
en 22 augustus 2019, alle dagen van
08.00 uur tot 18.00 uur, Pulledagen
(14 mei 2019)
-- Supportersvereniging Hoogeveen,
ijsbaan aan de Terpweg 2a te Hoogeveen, 14 juli 2019 van 12.00 uur tot
19.00 uur, kampioenschap buikschuiven (15 mei 2019)
-- De heer van de Graaf, Van Leeuwenhoekstraat, op schoolplein en grasveld aan Kinholt te Hoogeveen, 22
juni 2019 van 11.00 uur tot 16.00 uur,
diverse activiteiten (15 mei 2019)
-- Golazo Cycling NL, rondom Activum
en op de parkeerplaats bij het Bentinckspark te Hoogeveen, 14 juli 2019
van 08.00 uur tot 17.00 uur, Erik
Dekker Classic (15 mei 2019)

Aan de orde komt onder andere: wat
verstaan we precies onder fysieke
belasting, richtlijnen voor fysieke belasting, tips uit de praktijk en er is veel
ruimte om te oefenen met praktijksituaties door deelnemers zelf ingebracht.
Voor de praktijksituaties wordt gebruik

gemaakt van hulpmiddelen als een
rollator, een bed, een rolstoel en een
vervoermiddel (auto, bus). De richtlijnen
en de tips zijn voor alle deelnemers
toepasbaar!

Wilt u deelnemen aan dit Vrijwilligerscollege, meld u zich dan even aan.
Dat kan via de website
www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges,
telefonisch via 0528-278855 (receptie
SWW) of per e-mail via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- De Stroom 10, Hoogeveen, plaatsen
van een digitaal scherm op de mast
aan de A28 (14 mei 2019).
-- Hoofdstraat 85, Hoogeveen, monteren van 3 stuks zonwering aan de
gevel, inclusief achterliggende glasstraat (15 mei 2019).
-- Nijstad 5, Hoogeveen, bouwen van
een woning en het aanleggen van
een uitrit (9 mei 2019).
-- Oostwijk 1 a te Hollandscheveld, veranderen van de camping
(9 mei 2019).
-- Veldkamp 24, Fluitenberg, aanleggen
van een inrit (9 mei 2019).
-- Zuideropgaande 24, Hollandscheveld, vervangen van de garagedeuren
voor een pui (14 mei 2019).
-- Zwartschaap 1, Stuifzand, uitbreiden
van de woning (16 mei 2019).
De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen.
U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het
moment dat dit wel kan, volgt opnieuw
publicatie in het Torentje.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Boekweitlaan 65a, Hoogeveen,
uitbreiden van de kerk (10 mei 2019).
VERLENGING BESLISTERMIJN
(datum besluit)
-- Brugstraat 100, Nieuwlande, bouwen
van een schuur (13 mei 2019).
NIET IN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Het Haagje 40, Hoogeveen, uitbreiden van de woning (14 mei 2019).
BESLUIT VERGUNNINGSVRIJ
(datum besluit)
Zuideropgaande 24, Hollandscheveld,
voor vervangen van de garagedeuren
voor een pui in een aangebouwd bijgebouw (15 mei 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

SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Het Hoekje 1, Hollandscheveld, slopen van de berging en gedeelte van
de kap van het pand (13 mei 2019).
-- Het Hoekje 8, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen van een houten schuur
(15 mei 2019).
-- Joh Poststraat 25, Nieuwlande, slopen van een garage (13 mei 2019).
-- Narcisstraat 47, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (14 mei 2019).
-- van Limburg Stirumstraat 49, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen van een garagedak
(15 mei 2019).
-- Wethouder Robaardstraat 105, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(13 mei 2019).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina, diverse winkelcentra in
Hoogeveen, 1 juni 2019, optreden van
de malletband (slagwerkgroep) van
Wilhelmina (2 mei 2019)
-- Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina, Hoofdstraat, Hoogeveen, 29
juni 2019, Muziek- en dansoptreden
(2 mei 2019)
-- De heer K. Eising, in en rond Tiendeveen, 17 juni 2019 tot en met 21 juni
2019, alle dagen van 18.30 tot 20.00
uur, Wandelvierdaagse Tiendeveen
(2 mei 2019)
-- Buurtgemeenschap Tuindorp-Zuid,
Albert Steenbergenstraat (tussen
Tamboerlaan en Holtienstraat), Hoogeveen, 12 juni 2019 van 9.00 tot
18.00 uur, Straatspeeldag 2019
(4 mei 2019)
-- HAC ’63, route door Tiendeveen,
zaterdag 8 juni 2019 van 13.00 tot
16.00 uur, 10 Venenloop Tiendeveen
(5 mei 2019)
-- Ondernemersvereniging Noordscheschut, centrum Noordscheschut,
zaterdag 22 juni 2019 van 7.00 tot
18.00 uur, Zomerbraderie Noordscheschut (7 mei 2019)

tot en met zondag 2 juni 2019,
Feestweek Stuifzand 2019
(16 mei 2019)
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- In verband met de Jeugd Wielerronde is de Riegheidestraat, Gentiaan
en het Zuideropgaande te Hollandscheveld op zaterdag 13 juli 2019 van
12.00 uur tot 18.00 uur afgesloten
(14 mei 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
FLUITENBERG 2018
Het college van B&W heeft het bestemmingsplan Fluitenberg 2018, voorbereid. Het bestemmingsplan wordt gemaakt omdat het geldende bestemming
Fluitenberg niet volgens de actuele
standaarden op Ruimtelijke Plannen te
vinden is.
Het bestemmingsplan zal geen nieuwe
ontwikkelingen mogelijk maken. Het
plangebied betreft een groot gedeelte
van het dorp Fluitenberg.

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.

Inzage
De stukken liggen van 23 mei 2019
tot en met 3 juli 2019 ter inzage bij de
Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in
Hoogeveen.
U kunt de stukken ook raadplegen via
www.hoogeveen.nl/inzage en of
www.ruimtelijkeplannen.nl
(zoek op planid NL.IMRO.0118.
2018BP9010001-ON01)

VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Wielrenvereniging De Peddelaars,
route door Hollandscheveld, zaterdag
13 juli 2019 van 12.00 tot 18.00 uur,
Jeugd Wielerronde i.v.m. 50 jarig
bestaan Jeugdafdeling WRV De Peddelaars (14 mei 2019)
-- Stichting F.I.S., sportveld Eisenweg,
Stuifzand, donderdag 30 mei 2019

Reageren
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het
ontwerpplan bij het college van B&W
indienen. U kunt ook mondeling een
zienswijze kenbaar maken. Hiervoor
kunt u contact opnemen met Ruud
Kranenberg van de afdeling Economie
en Leefomgeving via telefoonnummer
14 0528.

VASTSTELLING
BESTEMMINGSPLAN NIEUWLANDE,
DEELPLAN AKKERWEG 2018
Het college van B&W maakt bekend dat
de gemeenteraad op 9 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Nieuwlande, deelplan
Akkerweg 2018’ heeft vastgesteld. Het
bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bouwvoorschriften voor de
woningbouw ten westen van het MFC
te Nieuwlande. Het aantal nieuw te
bouwen woningen wijzigt niet ten opzichte van het oude bestemmingsplan.
Aanpassing bestemmingsplan
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad bij
vaststelling van het bestemmingsplan
wijzigingen aangebracht. Er zijn wijzigingen doorgevoerd op de verbeelding
en in de regels. De wijzigingen staan opgesomd in de Staat van wijzigingen, die
onderdeel uitmaakt van de stukken bij de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Inzage
De stukken liggen van 23 mei 2019
tot en met 3 juli 2019 ter inzage bij de
Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24
in Hoogeveen. U kunt de stukken ook
raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0118.2018BP8021006-VG01
Beroep/ verzoek voorlopige
voorziening
Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep
instellen tegen het vaststellingsbesluit
als u:
1. een belanghebbende bent die tijdig
een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad
2. een belanghebbende bent en aan
kunt tonen dat u redelijkerwijs niet
in staat bent geweest u tijdig tot de
gemeenteraad te wenden.
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.
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MEDEDELINGEN
OVERIG
PUBLICATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende
melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
-- Van der Linden auto’s B.V., Buitenvaart 1204, 7905 SG Hoogeveen.
De melding heeft betrekking op het
veranderen van een inrichting.
-- Van Echtenstraat 35 Hoogeveen .
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.
VERWIJDERING GEGEVENS UIT
LANDELIJK REGISTER
KINDEROPVANG
Het college van B&W maakt bekend
dat per 1 juli 2019, op verzoek van
Stichting Prokino te Amsterdam, de
volgende kinderopvangvoorziening uit
het Landelijk Register Kinderopvang
wordt verwijderd:
-- kinderdagverblijf Woelwater op
het adres Booyenverlaat 9a in
Hoogeveen met registratienummer
136015116.
Deze bekendmaking gebeurt op grond
van artikel 8 Besluit register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang.

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT
De burgemeester van Hoogeveen
maakt bekend, dat voor de verkiezing
van de leden van het Europees Parle-

ment op donderdag 23 mei 2019 in onderstaande lokaliteiten een stembureau
is gevestigd.

Adressen stemlokalen
Nr

Naam

Adres	 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33

Het Raadhuis
De Westerkim
vh J. v.d. Sleedenhuis
MFC Het Knooppunt
NNCZ Grote Beer
Schoolwoning Erflanden
MFC De Magneet
Oosterkerk
WZC Wolfsbos
Buurthuis DES-gebouw
School Zuiderbreedte
De Goede Herderkerk,ingang Lomanln
Maranatha kerk
WZC De Vecht
Flat Weideheem I
Basisschool 't Kienholt
Buurthuis De Weideblik
MFC De Cirkel
Dorpscentrum 't Anker
WZC Beatrix
De Open Deur
Buurthuis 't Vonder
Jul. van Stolbergschool
O.B.S. De Schuthoek
Sporthal Trasselt
Dorpshuis 't Overschotje
De Wenning
MFC De Opsteker
Vereniging Ons Dorpshuis
Dorpshuis De Vuurkörf
MFC De Eiken
NS Station

Raadhuisplein 1
Bosboomstraat 26
Montgomerystraat 14
Jan Dekkerstraat 1 b
Grote Beer 12
Citroenvlinder 1 - 3
Grote Beer 20
Leeuweriklaan 35
Valkenlaan 5
Albert Steenbergenstraat 44
Boekenberghstraat 12
Middenweg 14
Lodderstraat 18
Vecht 3
Curiestraat 101 - 109
van Leeuwenhoekstraat 85
De Ploeger 10
Jan Naardingweg 1
Otto Zomerweg 1
Riegshoogtendijk 59
Dorpsstraat 16
Carstensdijk 73
K de Raadstraat 6
Booyenverlaat 7
Tilber 5
Veldkamp 13
Veldbrake 5
De Spil 1
Hoofdweg 8
Middenraai 79 b
Molenweg 4 c
Stationsplein 1

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor
kiezers met lichamelijke beperkingen.

u zich niet kunt identificeren mag u niet
stemmen.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem
uit te brengen. Als u gaat stemmen
moet u naast uw stempas ook een
geldig identiteitsbewijs overleggen. Als

Nadere inlichtingen worden verstrekt
door :
Burgerzaken
Raadhuisplein 1 - 7901 BP Hoogeveen

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van Burgerzaken blijkt
dat onderstaande persoon niet meer
woont op het adres waar hij/zij volgens de Basis Registratie Personen
(BRP) staat ingeschreven. Het college
heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijsten van deze personen op
te schorten. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer op dat adres staat.
Het gaat om:
-- Dhr. B. Nurdaulet, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 07-05-2019
-- Dhr. A.M. Cheong, Nicolaas Beetsplein 113, Hoogeveen per 14-052019
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.

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)

