Het Torentje
Jeugdige veldrijders trotseren
de kou bij rit rond de surfplas
in Nijstad

Aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen ook via
MijnOverheid.nl
In februari verstuurt de gemeente het aanslagbiljet voor de gemeentelijke heffingen
en de WOZ-beschikking. Zoals ieder jaar gebeurt dat via de post, maar dit jaar voor
het eerst óók via MijnOverheid.nl.
MijnOverheid is een beveiligde omgeving op internet waar persoonlijke informatie
over overheidszaken gebundeld is. De berichtenbox op MijnOverheid is uw persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid. In uw berichtenbox kunt u digitale berichten ontvangen, bewaren en beheren van onder meer
de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en de gemeente.

VINK GEMEENTE HOOGEVEEN AAN!

UIT DE RAAD
RAADSAVOND 24 JANUARI

De raadsavond van de gemeenteraad
begint donderdag 24 januari a.s. om
19.30 uur.
-- Om 19.30 uur wordt in de Raadzaal
gestart met de besluitvormende ronde. Daarin staat het rekenkameronderzoek naar schuldhulpverlening
op de agenda en de aankoop van het
schoolgebouw citroenvlinder 1-3.
Ook staan in deze ronde twee wijzigingsverordeningen geagendeerd:
één over duurzaamheidsleningen en
één over de Wmo. Tenslotte neemt
de raad een besluit over het bestemmingsplan BG Noord-Hoogeveen,
deelplan Hoogeveensche Vaart 57.
-- Vanaf 19.45 uur wordt in de Raadzaal het voorstel voor invoering van
de verzilverlening besproken. Deze
regeling geeft inwoners de mogelijkheid om de overwaarde van hun
woning te gebruiken om de woning
levensloopbestendig te maken en/of
te verduurzamen.

-- Na een korte pauze volgt in de
Raadzaal vanaf ongeveer 20.45
uur de bespreking van het integraal
veiligheidsplan 2019-2022 en het
preventie- en handhavingsplan
drank- en horecawet 2019-2023.
Naar verwachting wordt de
raadsavond rond 22.15 uur afgesloten.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht over één van de geagendeerde onderwerpen, kunt u contact
opnemen met de griffie, telefoon
14 0528 of e-mail
griffie@hoogeveen.nl.
U krijgt dan maximaal drie minuten de
gelegenheid om de raad te informeren.
De complete agenda vindt u op
www.hoogeveen.nl/gemeenteraad.
De vergadering kunt u volgen via onze
website of beluisteren via Radio Hoogeveen.
De raadsavond is openbaar en iedereen is van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.

Voordat u bij de gegevens op MijnOverheid kunt, moet u uw account activeren.
Dat kan op mijn.overheid.nl. Doe dit met uw persoonlijke DigiD. Hebt u dit al eens
gedaan, dan kunt u direct inloggen. Belangrijk is dat u in uw lijst met organisaties
waar u post van wilt ontvangen, gemeente Hoogeveen aanvinkt. Doe dit voor
29 januari, anders krijgt u de aanslag niet in MijnOverheid.
Als u voor het eerst inlogt komt de lijst vanzelf in beeld. Als u dit al eens hebt gedaan, controleer dan bij de Instellingen of gemeente Hoogeveen is aangevinkt.
Heeft u geen DigiD? Ga dan naar www.digid.nl om deze aan te vragen.
DIGITAAL = BETER VOOR HET MILIEU

Stapsgewijs komen steeds meer diensten en producten digitaal beschikbaar op
MijnOverheid. Voordeel is dat u uw informatie van verschillende overheden op
1 plek bij elkaar heeft. Maar ook dat u deze informatie digitaal kan inzien waar en
wanneer u maar wilt. Als u e-mailnotificatie heeft ingesteld, krijgt u automatisch
een e-mail als er nieuwe berichten voor u klaarstaan. Nog handiger is het om de
app Berichtenbox te downloaden. Bovendien brengt het minder papier met zich
mee, wat beter is voor ons milieu.
MEER WETEN?

Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0528 .

De A37 van knooppunt Hoogeveen tot
de Duitse grens bij Zwartemeer heeft
veel mogelijkheden voor het opwekken
van zonne-energie. Denk bijvoorbeeld
aan bermen bij op- en afritten, verzorgingsplaatsen, zij- en middenbermen
en bij viaducten.
Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe,
de gemeenten Hoogeveen, Coevorden
en Emmen en de beheerders Enexis
en Rendo verkennen de mogelijkheden
voor een zonneroute langs deze
snelweg.

Tijdens bijeenkomsten horen wij graag
wat uw ideeën en wensen zijn voor een
zonneroute. Wij nodigen u van harte
uit voor één van de bijeenkomsten.
Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de
provincie en wethouder Gert Vos leiden
de avond in en schuiven aan om mee
te praten.
LOCATIE EN TIJDSTIP

U bent van harte welkom op maandag
4 februari in MFC de Opsteker
(De Spil 1 in Nieuwlande). De bijeenkomsten starten om 19.30 uur.

INZAMELING OUD PAPIER
Zaterdag 26 januari
-- Huis aan huis door basisschool
De Sprong Hoogeveen vanaf
9.00 uur.
-- 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.
-- Huis aan huis door de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld
vanaf 8.30 uur in Hollandscheveld.
Deze week zijn er geen collecten.
Volgende week gaat de Hersenstichting met de collectebus langs de
deuren.

UITAGENDA
NATIONAAL THEATERWEEKEND

Van 25 t/m 27 januari is het Nationaal theaterweekend. Geniet voor
maar € 10,00 van een voorstelling in
De Tamboer.
n www.detamboer.nl
MODELSPOORBEURS

Op 26 januari van 10.00 tot 15.00
uur is er een modelspoorbeurs in
De Vredehorst in Hoogeveen.
Op deze beurs is alles te koop wat er
voor deze hobby benodigd is.
n smc-de-stoomfluit.webnode.nl
VLOOIENMARKT

Dialoogbijeenkomst Zonnepark
Hendrik Reindersweg 14b, Pesse

Op 26 en 27 januari is er van 10.00
tot 16.00 uur een vlooienmarkt in de
markthallen in Hoogeveen.
n www.wildro.nl

Op 29 januari om 19:30 uur organiseert de gemeenteraad een dialoogbijeenkomst over de vergunningverlening van het zonnepark Hendrik
Reindersweg 14b te Pesse. De dialoogbijeenkomst wordt gehouden in
de Raadszaal van het gemeentehuis
te Hoogeveen, Raadhuisplein 1.

Elke laatste zondag van de maand is
er koopzondag in het centrum van
Hoogeveen. Op 27 januari zijn de
winkels in het centrum geopend van
13.00 tot 17.00 uur.

Indieners van zienswijzen en de initiatiefnemer zijn hiervoor uitgenodigd.
Overige belangstellenden zijn van
harte welkom.
Aanmelding vooraf is noodzakelijk.
Dit kan bij voorkeur via
griffie@hoogeveen.nl of telefonisch
via 14 0528.

SPORT

Denk mee over een
zonneroute langs de A37

KORT NIEUWS

COLLECTEN

VIA DE POST ÉN MIJNOVERHEID.NL

De gemeente Hoogeveen verstuurt dit jaar voor het eerst het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ook via MijnOverheid.nl. Ook kunt u de WOZ-waarde en
het daarbij behorende taxatieverslag van uw woning inzien op MijnOverheid.nl.
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Dynamictennis,
grenzeloos leuk!
Dynamictennis is een mix tussen
tafeltennis, tennis en badminton.
Doordat zowel het racket als de
foambal heel licht van gewicht zijn,
is deze sport zeer geschikt voor senioren die nog lekker actief, maar wel
veilig willen sporten.
Kijk voor meer informatie op de website van de dynamictennisbond:
www.dynamictennis.nl

gelegenheid om de techniek en de
spelregels onder de knie te krijgen.
Locatie: sporthal Het Activum,
Sportveldenweg 2,
Hoogeveen
Tijd:
16.00-17.00 uur
Kosten: € 7,50 voor 3 keer
Materiaal: rackets en ballen zijn
aanwezig

KORTE KENNISMAKINGSCURSUS

Dat kan door u op te geven via het
e-mailadres
info@sportenbeweeg.nl
of telefonisch 06-55990920.

Op woensdag 30 januari, 6 en
13 februari organiseert Eefke Weismann-Hooijer, sportfunctionaris senioren van de gemeente Hoogeveen,
samen met de bestaande groep een
kennismakingcursus. U krijgt hier de

MEEDOEN OF INFORMATIE?

KOOPZONDAG

AMBTENARENCROSS

Vanaf 11.00 uur op 27 januari vindt
de Ambenarencross plaats bij het
recreatiegebied Schoonhoven.
De ambtenarencross is een hardloopevenement voor alle ambtenaren in de noordelijke provincies.
n www.ambtenarencross.nl
HIGHMOORE WHISKY WALK
FESTIVAL

Op 27 januari om 14.00 uur begint
The Highmore Whisky Walk in het
bedrijf waar jij je opgegeven hebt.
Vijf bedrijven, vijf whisky’s, vijf bijpassende gerechten en vijf keer
professionele uitleg over het product. Dit is het concept van alweer
de vierde editie van het Highmoore
Whisky Walk.
De deelnemende bedrijven zijn:
Deksels, Dégust, Biercafé
De Majesteit, Wijnhandel Dikkers en
Café De Lijst.
Een compleet overzicht van
evenementen in de gemeente
Hoogeveen vindt u op
n www.hihihoogeveen.nl/agenda.
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Gebiedssafari voor
ondernemers

Sympany zamelt textiel in Hoogeveen
en De Wolden in

Dinsdag 5 februari organiseert de gemeente speciaal voor ondernemers
een gebiedssafari door een deel van het
toeristische gebied.
Tijdens deze safari ‘reizen’ wij samen
met u langs verschillende bedrijven en
locaties waar interessante ontwikkelingen plaatsvinden.

Per 1 januari 2019 zamelt Sympany textiel in De Wolden en Hoogeveen in. Dit
doen ze in samenwerking met kringloopwarenhuis Het Goed. Sympany
zamelt het textiel in via textielcontainers
en huis-aan-huis. Het Goed verzorgt
daarnaast de inzameling van de
BESTgoed-tas met de Restgoedwagen
in Hoogeveen.

Naast het opdoen van inspiratie is er
deze middag ook voldoende ruimte om
met elkaar in gesprek te gaan.
GAAT U MET ONS MEE OP REIS?

U kunt zich tot 1 februari aanmelden
door een e-mail te sturen naar
a.stapel@dewoldenhoogeveen.nl.

NIEUWSGIERIG NAAR HET PROGRAMMA?
Wij lichten graag een tipje van de sluier op.
13.15 uur
14.00 uur
14.45 uur

15.30 uur
16.30 uur

Welkom. Een kijkje in de keuken van Hotel Hoogeveen
Bezoek aan recreatiegebied Nijstad
Groepsaccommodatie De Wemmenhoeve, een verassende
combinatie
- Hi Hoogeveen
- Ontwikkelingen door de ogen van de toeristisch regisseurs
Greenplanet, today for tomorrow
- Kansen op de VAM-berg
Hotel Hoogeveen
- Hoe goed kent u Hoogeveen?
- H3-festival, een nieuw festival met potentie

WAAROM TEXTIEL
INZAMELEN?

Textiel, zoals oude (of versleten) kleding, handdoeken, theedoeken en

knuffels, verdwijnt nog steeds te vaak
bij het restafval. Het oude textiel wordt
verbrand en krijgt geen tweede leven!
Op dit moment wordt ongeveer 40%
van textiel gescheiden ingezameld. Het
doel is om dit naar 70% te brengen in
2025. Zo werken we aan een circulaire
economie.

gemeenten wordt met ruim 2.500
textielcontainers jaarlijks rond de 23,5
miljoen kilogram textiel ingezameld.

SAMENWERKING SYMPANY EN
HET GOED

Per jaar zamelt Het Goed 20 miljoen kilo
huisraad en textiel in. Ruim 80 procent
hiervan wordt hergebruikt. Het Goed
biedt passend werk aan mensen die een
afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Sympany is een van de grootste
textielinzamelaars in Nederland.
In een groot deel van de Nederlandse

De missie van Het Goed is werk maken
van hergebruik en werk maken van
werkgelegenheid. Het Goed geeft
gebruikte spullen een tweede kans.

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 28 januari.

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.

Statenleden enthousiast over Hoogeveense plannen voor wijk op waterstof
Op woensdag 16 januari brachten Statenleden van de Provincie Drenthe, op
uitnodiging van het college van B&W,
een bezoek aan Hoogeveen.
Onderwerp van gesprek was de toepassing van waterstof als energie voor
de 80 nieuw te bouwen woningen in
Nijstad-Oost en het opschalen van

bestaande woningen in Erflanden naar
waterstof. Deze pilot krijgt € 400.000
subsidie van het ministerie van Economische Zaken. De Statenleden kregen
een toelichting op de plannen.
De bijeenkomst vond plaats bij de NAM
gasbehandelingsinstallatie Ten Arlo,
de ‘buurman’ van de nieuw te bouwen

wijk. NAM is een van de partners in het
project en helpt de gemeente met de
zoektocht naar een geschikte opslaglocatie voor waterstof.
Verder kan NAM een bijdrage leveren
om lokale duurzame energie met elektrolyse om te zetten naar waterstof. Ook
N-TRA was bij het bezoek aanwezig.

N-TRA richt zich op het versnellen en
concretiseren van de energietransitie
en levert in dit project een belangrijke
bijdrage.
De Statenleden toonden zich enthousiast over het project en de kans voor
Hoogeveen om met dit project een
belangrijke bijdrage te leveren aan de
energietransitie in Nederland.

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Domeinweg 13, Fluitenberg, plaatsen
van een dakkapel (16 januari 2019).
-- Edisonstraat 1, Hoogeveen, tijdelijk
plaatsen voor de periode van 3 jaar
van 2 hallen (16 januari 2019).
BESLUIT NIET IN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Rigel 1, Hoogeveen, aanleggen van
een uitrit (11 januari 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.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Pesserdijk 4a, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
(15 januari 2019).
-- De Arend 19, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vensterbanken uit de woning (14 januari 2019).
-- Pottingastraat 50, Hoogeveen, verwijderen van een asbesthoudende
schoutplank uit de woonkamer
(14 januari 2019).
-- Van Leeuwenstraat 3, Elim, verwijderen van een gevelkachel uit de
keuken (14 januari 2019).

-- Bernhardlaan 9, Nieuwlande, verwijderen van asbesthoudend buismateriaal in de berging en afvoer van het
toilet (14 januari 2019).
-- Kerkenkavel 32, Hollandscheveld,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning
(14 januari 2019).
-- Wethouder Robaardstraat 86, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een bijgebouw
(14 januari 2019).
-- Middenraai 50, Nieuweroord,
slopen van een woning
(15 januari 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

EVENEMENTEN

KAPVERZOEK
-- De gemeente Hoogeveen geeft toestemming voor het verwijderen van
38 gemeentelijke bomen en het verplanten van 14 gemeentelijke bomen
aan de Hoofdstraat in Hoogeveen,
dit in het kader van de voorgenomen
herinrichting van de Hoofdstraat.
De gemeente publiceert deze toestemming om u op de hoogte te stellen.
U kunt hiertegen geen zienswijze of
bezwaar indienen.

AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Delibre, Hoofdstraat, Hoogeveen,
vrijdag 3 mei 2019 tot en met zondag
5 mei 2019, HI Streetart Hoogeveen
(16 januari 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)
-- Samenwerkingsorganisatie
De Wolden/Hoogeveen, recreatieterrein Schoonhoven, Marten Kuilerweg 47, Hollandscheveld, zondag 27
januari 2019 van 11.00 tot 15.00 uur,
Crossloop voor ambtenaren en crossloop voor de jeugd (15 januari 2019)
-- Stichting Motorsport Pesse, Oostering 30, Pesse, zaterdag 26 januari
2019 van 08.00 uur tot zondag
27 januari 2019 01.00 uur, Indoor
Motorcross met afterparty
(9 januari 2019)

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

MILIEU

OVERIG
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:
-- Mw N. Eskafi, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 11-12-2018
-- Mw V.Z. Smith, Vlaskamp 7,
Hoogeveen per 14-12-2018
-- Dhr. Z.K. Smith, Vlaskamp 7,
Hoogeveen per 14-12-2018

-- Dhr. S.C. van Kordelaar, Vlaskamp 7,
Hoogeveen per 14-12-2018
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.

DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande instelling heeft bij de
burgemeester een aanvraag ingediend
voor een vergunning als bedoeld in
artikel 3 van de Drank- en Horecawet.
-- Stichting Wijkcentrum Krakeel, Grote
Beer 20, Hoogeveen
De ontwerpvergunning ligt vanaf 24
januari 2019 gedurende zes weken ter
inzage bij de balie van de Gemeentewinkel in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24. Tijdens de inzage termijn
kunnen belanghebbenden een zienswijze over deze ontwerpvergunning indienen. Dit kan schriftelijk via het adres
postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.
U kunt ook mondeling uw zienswijze
kenbaar maken, hiervoor kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer
14 0528.
Als belanghebbenden dienen te worden
aangemerkt de vergunningaanvrager,
de horecaondernemers en eventuele
vertegenwoordigers van organisaties
die de belangen van de betrokken
instelling of de betrokken ondernemers
behartigen.
MANDAATBESLUIT AANSTELLEN
VERKEERSREGELAARS
De burgemeester van Hoogeveen heeft
aan de burgemeester van De Wolden

mandaat verleend voor het aanstellen
van verkeersregelaars tijdens evenementen die zowel in Hoogeveen als in
De Wolden plaatsvinden.
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 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)

