Het Torentje
Leerlingen Juliana van Stolberg
bedenken naam en functie voor
schoolplein: het Verbindingsplein

25 JULI 2018

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 28 juli
-- 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.
COLLECTEN

Vanwege de zomervakantie zijn er
de komende weken geen collectes.

Foto: Kim Stellingwerf

Zwemplas Schoonhoven
in top 3 natuurplassen
in de provincie Drenthe
Foto: Gerrit Boer

Informatieavonden
zonneparken
In het Torentje van afgelopen woensdag 18 juli is er melding gemaakt van
een aantal concept vergunningen voor
de bouw en exploitatie van zonneparken. Deze vergunningen liggen tot en
met woensdag 29 augustus ter inzage.
Deze kunt u raadplegen via
www.hoogeveen.nl/Wonen_en_
Leven/Omgeving.
Om een goede indruk te krijgen van de
plannen worden door de aanvragers
van de vergunningen informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hieronder een
overzicht:
-- Zonnepark Fluitenbergseweg 28
(voorlopig adres) in Fluitenberg,
gelegen ten westen A28, ten noorden Fluitenbergseweg 22, 24 en 26
en ten oosten begraafplaats
Kronos nodigt u uit voor een inloopbijeenkomst, die op woensdag
1 augustus, tussen 16.30 en 18.30
uur zal plaatsvinden in Dorpshuis
’t Overschotje (Veldkamp 13 in
Fluitenberg).

-- Het Oosterveld 2 (voorlopig adres) in
Hoogeveen, gelegen ten oosten N48
nabij landbouwtunnel
Noorderweg
Neo Energie informeert u graag
tijdens de inloopbijeenkomst die op
woensdag 1 augustus om 19:00 uur
zal plaatsvinden in Dorpshuis
De Alke (Jan Haarstraat 12 in
Alteveer).
-- Gijsselterweg n.n.b. te Fluitenberg,
gelegen ten noord-oosten Gijsselterweg 6a
Powerfield praat u graag op dinsdag
31 juli van 19:30-21:30 uur bij over
dit park tijdens de inloopavond die
zal plaatsvinden in dorpshuis
’t Overschotje (Veldkamp 13 in
Fluitenberg).
-- Zwartewater 12 (voorlopig adres) te
Pesse gelegen ten noorden
Zwartewater 6
Powerfield licht graag op dinsdag
31 juli van 16:00-18:00 uur het plan
toe tijdens een inloopmiddag in
De Wenning (Veldbrake 5, Pesse).

SPORT

300 kaarten beschikbaar
voor Oranje volleybal dames
Dat wil je niet missen!
Van dinsdag 7 t/m donderdag 9 augustus vinden
de Rabobank Super Series
plaats in het Activum, dat
betekent damesvolleybal in
Hoogeveen!
Op dinsdag 7 augustus om 19.00
uur speelt het oranje dames volleybalteam tegen Turkije. Nevobo heeft
300 kaarten voor deze wedstrijd
beschikbaar gesteld voor
Jong Hoogeveen.

Maximaal 4 kaarten per
gezin. Kinderen onder de
12 jaar onder begeleiding
van een volwassene.
Aanmelden kan tot 31 juli via
www.actiefjonghoogeveen.nl
Vol is vol.

‘Loungemuziek, een strandtent en een
gigantisch mooi wit strand dat van alle
gemakken is voorzien.
Hollandscheveld heeft het met zwemplas Schoonhoven goed voor elkaar,’ zo
bericht Dagblad van het Noorden.
VEEL TE BELEVEN

Dagblad van het Noorden testte gratis
toegankelijke natuurplassen in Drenthe.
De beoordeling luidt: ‘Nooit meer naar
Spanje. Het strand is hier groter, het
water helderder en er zijn geen mensenmassa’s te bekennen.’ Schoonhoven
in Hollandscheveld eindigt na ’t Nije
Hemelriek en De Zandpol op een derde
plek. Over Schoonhoven: ‘De plas is
verdeeld in drie gedeelten: een kinderplas, een volwassenenplas en een surf-

deel. Er zijn twee kabelbanen, talloze
speeltoestellen, een beachvolleybalnet
en nog veel meer. Groot pluspunt waardoor Schoonhoven zeer hoog eindigt:
genoeg schaduwplekken. In de horeca
zijn de mensen weer buitengewoon
vriendelijk.’
TROTS

Wethouder Erik Giethoorn is trots op
deze derde plek en vooral op het personeel dat door de krant wordt omschreven als ‘buitengewoon vriendelijk’. Dat
verdient een bloemetje.
Wethouder Giethoorn heeft daarom
een bloemetje overhandigd om de
mensen te feliciteren met hun derde
plek en zijn waardering uit te spreken
over hun inzet en betrokkenheid.

Bedrijvenregeling
DutchTechzone 2018;
Ontdek de mogelijkheden
Tot en met 1 oktober 2018 kunnen
ondernemers die zich nieuw komen
vestigen in de gemeente Hoogeveen,
Coevorden of Emmen subsidie aanvragen voor hun investering.
Daarnaast kunnen gevestigde ondernemers subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten die zijn gericht op
uitbreiding, diversificatie of fundamentele wijzigingen van bedrijfsactiviteiten
in de drie gemeenten.
VERKEN DE MOGELIJKHEDEN

Wilt u meer informatie over de regeling en wilt u verkennen of er voor uw
bedrijf mogelijkheden zijn? Maak dan

gebruik van de spreekuren die in de drie
gemeenten georganiseerd worden. Bij
de spreekuren kan de gemeentelijke
accountmanager aanwezig zijn. Ook
is er een medewerker van SNN om de
subsidie technische voorwaarden toe
te lichten.
SPREEKUUR

Het spreekuur in Hoogeveen wordt
gehouden op donderdag 29 augustus
vanaf 14.00 uur. Opgeven kan bij Josee
Bakker, accountmanager gemeente
Hoogeveen:
josee.bakker@dewoldenhoogeveen.nl.

Na uw opgave ontvangt u informatie
over de exacte tijd en plaats.

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 30 juli 2018.
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.

UITAGENDA
OME JOOPS TOUR

Op 26 juli komt Ome Joops Tour aan
in Hoogveen en gaan de deelnemers
slapen in Het Activum.
Ome Joop’s Tour is een fietstour voor
jongens en meisjes in de leeftijd van
10 tot en met 12 jaar die weinig of
geen vakantiemogelijkheden hebben.
PULLEDAG: FIETSEN

De tweede Pulledag is op 26 juli van
9.00 tot 17.00 uur. De tweede Pulledag staat in het teken van fietsen.
Laat je vermaken door een dj op een
fiets en ober op een eenwieler. Of wil
je iets spectaculairs doen? Stap in de
looping trike bike en fiets binnen een
minuut zoveel mogelijk rondjes over
de kop.
n www.hihoogeveen.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.dehoofdletterh.nl/agenda.

Asfaltreparaties
in de gemeente
In opdracht van de gemeente Hoogeveen gaat de firma Roelofs wegenbouw
kleine asfaltreparaties uitvoeren op
verschillende locaties in de gemeente
Hoogeveen. De verschillende kleine
asfaltschades die aanwezig zijn in de
rijbanen en of fietspaden zullen worden hersteld. De werkzaamheden zijn
maandag gestart en duren ongeveer
vier weken. Gedurende de werkzaamheden zal er aanzienlijke verkeerhinder
ontstaan.
Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de volgende maatregelen genomen;
-- Gedurende de werkzaamheden zal
de rijbaan (of delen ervan) afgesloten
zijn voor doorgaand verkeer en zal
worden omgeleid via de aanwezige
bebording
-- De aanliggende percelen zijn altijd
bereikbaar
-- Bestemmingsverkeer heeft beperkte
doorgang

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.

Prijzen voor bezoekers
van Promotie Dagen
Drenthe 2018
Ruim 20 Hoogeveense bedrijven en
organisaties hebben op 15 en 16 mei
deelgenomen aan de Promotie Dagen
Drenthe in Assen op het Piazza
Hoogeveen. Het gezamenlijke terras
op Piazza Hoogeveen was voor de
deelnemende bedrijven en organisaties dé plek om nieuwe contacten op
te doen en oude banden aan te halen.
Onder het genot van Italiaanse hapjes
en drankjes konden bezoekers op een
ontspannen manier kennismaken met
Hoogeveen en haar ondernemers.
Bezoekers konden ook hun visitekaartje
achterlaten om kans te maken op een
espressomachine gesponsord door

BonneBella CoffeeConcepts uit Hoogeveen. De gelukkige winnaar is de heer
Harm Boer van Gewoon met Harm uit
Havelte geworden.
De klimaatscan beschikbaar gesteld
door TOP Installatiegroep B.V. is gewonnen door Peter van Gullik van Dion
B.V. uit Hardenberg.
De winnaars kregen de prijzen uitgereikt door wethouder Jan Steenbergen.
De felicitaties waren er van Andre Fieten van BonneBella CoffeeConcepts,
Hans Verra van Top Installatiegroep
en Edwin Claassen accountmanager
Bedrijven Economische Zaken van de
Gemeente Hoogeveen.

Actualiseren adressen voor de
gemeentegids 2019
Elk jaar laat de gemeente Hoogeveen
een officiële gemeentegids uitgeven
door Akse Media. Die komt met medewerking van de gemeente tot stand.
Uitgeverij Akse Media begint in de week
van 30 juli met het actualiseren van de
redactionele adressen voor de gemeentegids 2019.
De adressen in de gemeentegids 2019
voorzien van een e-mailadres krijgen
van Akse Media een e-mail ter controle
van de gegevens met daarin een unieke
persoonlijke code zodat men zelf de gegevens kan controleren en vervolgens
aanpassen.
De overige vermeldingen worden tijdens de actualisatie periode telefonisch
door Akse Media benaderd.

Verbod stoken vuur

Omdat het al een paar weken warm en
droog is en de voorspelling is dat het weer
de komende weken nog zo blijft, is er een
stookverbod ingesteld voor de gemeente
Hoogeveen. Dit verbod geldt dus ook voor
de volgende activiteiten in de openbare
ruimte:
- verlichting door middel van kaarsen,
fakkels en dergelijke;
- sfeervuren zoals terrashaarden en
vuurkorven;
- vuur voor koken, bakken en braden.
Dit verbod geldt tot nadere berichtgeving.
Foto: Gerrit Boer

Op de foto; vlnr. Andre Fieten van BonneBella CoffeeConcepts, winnaar Harm Boer van
Gewoon met Harm, wethouder Jan Steenbergen, winnaar Peter van Gullik van Dion,
Edwin Claassen van de gemeente Hoogeveen, Hans Verra van Top Installatiegroep.

Een barbecue in uw eigen tuin mag natuurlijk wel, maar let alstublieft op, neem
voorzorgsmaatregelen (zorg bijvoorbeeld
voor water of zand in de buurt), blijf er altijd
bij en houd de wind in de gaten!

AANMELDEN

Een organisatie of vereniging moet
zich zelf aanmelden voor plaatsing in
het adressengedeelte. Een vermelding
in het adressengedeelte is altijd gratis.
Staat uw vereniging of organisatie nog
niet in de gemeentegids of heeft u een
wijziging in de gegevens dan kunt u dit
op de volgende manieren melden:
-- per e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids Hoogeveen)
-- telefonisch: 0223-673010
(redactie Akse Media)
-- schriftelijk: Akse Media (t.a.v
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
Wijzigingen en/of aanmeldingen voor
het adressengedeelte kunnen aan de
redactie worden doorgegeven tot uiterlijk 14 september 2018.
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VERSPREIDING

De gemeentegids 2018 wordt niet
meer huis aan huis gratis bezorgd. In
december kan de gemeentegids gratis
worden opgehaald bij de balie in het
Compagnieshuis. Daarnaast houden wij
exemplaren in voorraad voor:
nieuwe inwoners van onze gemeente;
andere belangstellenden;
promotie en representatie.
De gemeentegids heeft een oplage van
5.000 exemplaren.
INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Wil Noordzij,
tel. 0528-291257.

De
tijdens Pinksteren
Pulledagen
De Bij tijdens

vullertje
Tijdens
de Pulledagen
de lijn Wolfsbos
van De Bij een andere route.
Op eerste
en tweede volgt
Pinksterdag
rijdt
De route volgt een gedeelte van de lijn De Weide en gaat tijdens de
De Bij volgens de zondagdienstregeling.
Pulledagen over de Van Limburg Stirumstraat. De haltes Jan Dekkerstraat,
DatHaagje
is vanaf
tot en metvervallen
17:48 uur.
Het
en10:50
De Schutstraat
tijdens de Pulledagen.
Als u de route vanaf het station neemt dan wordt de halte Kortwijkstraat op
een later moment aangedaan. Rijdt u vanaf WC De Grote Beer? Dan zal
De Bij eerder dan gebruikelijk bij de Halte Kortwijkstraat zijn.
Verder zal de bus zoveel mogelijk volgens de gebruikelijke tijden rijden.
Voor meer informatie kunt u bij de chauffeurs terecht of via
de klantenservice van Taxi Dorenbos via 0593-200900
(bereikbaar op tijden dat De Bij rijdt). De volgende
Pulledagen zijn op donderdag, 26 juli, 2 augustus,
9 augustus, 16 augustus en 23 augustus.

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
RECTIFICATIE
In het overzicht van de ontvangen
aanvragen van 11 juli 2018 is
opgenomen
-- De Kniepe 8a, Stuifzand, bouwen
van een 2 onder 1 kapwoning
(30 juni 2018).
-- De Kniepe 8b, Stuifzand, bouwen van
een 2 onder 1 kapwoning
(30 juni 2018).
De omschrijving met de juiste
(voorlopige) adressen zijn:
-- De Kniepe 23 (voorlopig adres),
Stuifzand, bouwen van een2 onder 1
kapwoning (30 juni 2018).
-- De Kniepe 25 (voorlopig adres),
Stuifzand, bouwen van een 2 onder 1
kapwoning (30 juni 2018).
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- De Poste 27, Hollandscheveld, plaatsen van een tijdelijke woonunit
(15 juli 2018).
-- Het Oosterveld 5, Hoogeveen, bouwen en verlengen van een vleesvarkensstal (16 juli 2018).
-- Schutwijk 3, Elim, kappen van dode
bomen (17 juli 2018).

-- De Poste 27, Hollandscheveld, plaatsen van een tijdelijke woonunit
(17 juli 2018).
-- De Teems 26, Hoogeveen, vergroten
van de woning (13 juli 2018).
-- Edelhert 46, Hoogeveen, aanleggen
van een inrit (17 juli 2018).
-- Edelhert 46, Hoogeveen, bouwen
van een woning (17 juli 2018).
-- Europaweg 29, Noordscheschut, afwijken van het bestemmingsplan ten
behoeve van het organiseren van een
muziekevenement (12 juli 2018).
-- Meerboomweg 11b, Hollandscheveld,
bouwen van een woning met garage
(12 juli 2018).
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
(datum besluit)
-- De Poste 27, Hollandscheveld, plaatsen van woonunits voor tijdelijke
bewoning (13 juli 2018).
WEIGERING
OMGEVINGSVERGUNNING
(datum besluit)
-- Eenendertigste Wijk-Zuid 25, Hollandscheveld, kappen van een eik
(13 juli 2018).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen.
U kunt de aanvragen inzien tijdens
openingstijden van de balie vergunning.
U kunt in dit stadium nog geen bezwaren indienen. Op het moment dat dit
wel kan, volgt opnieuw publicatie in het
Torentje.

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/

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- 1e Zandwijkje 6a1, Hollandscheveld,
bouwen van een woning met vrijstaand bijgebouw (13 juli 2018).

SLOOPMELDINGEN (datum
acceptatie melding)
-- Albert Steenbergenstraat 9, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen (13 juli 2018).

bestuursrecht.

-- De Lijster 93, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vensterbanken uit de woning (17 juli 2018).
-- Ericalaan 40, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit de woning (17 juli 2018).
-- Helios 78, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit
de woning (17 juli 2018).
-- Jan Slotswijk 14, Elim, slopen van
schuren (17 juli 2018).
-- Noord 223, Noordscheschut, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuurtje (17 juli 2018).
-- Roelof Koopsweg 11, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een complex
(16 juli 2018).
-- Valkenlaan 100, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vloerrestanten/vloerafwerking uit de keuken
(17 juli 2018).
-- Zuideropgaande 17, Hollandscheveld,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit en het slopen van de
schuren (13 juli 2018).
VACATURE BURGERLID
WELSTANDSCOMMISSIE
De gemeente Hoogeveen kent een
aantal gebieden waar welstand geldt.
De rest van de gemeente is welstandsvrij. Voor (ver)bouwplannen in de
welstandsgebieden wordt verplicht een
advies aan de welstandscommissie
gevraagd. Dit is een onafhankelijke
commissie met externe deskundigen
die het college van burgemeester en
wethouders adviseert. Stichting Libau
verzorgt voor de gemeente Hoogeveen
de advisering.
VOOR DE COMMISSIE ZIJN WIJ OP
ZOEK NAAR EEN BURGERLID
Het voormalig burgerlid heeft na zo’n 6
jaar besloten om te stoppen met deze
rol. Het college wil graag opnieuw een
burgerlid benoemen voor gemeente
Hoogeveen. Het burgerlid kan door zijn
of haar onbevangen mening een posi-

tieve bijdrage leveren aan de beoordeling van bouwplannen in de commissie.
Het burgerlid wordt benoemd voor een
periode van 3 jaar met een optie tot verlenging met 3 jaar.
De commissie komt in de regel éénmaal
in de maand op woensdagmiddag bijeen in Tynaarlo of Emmen. Ongeveer 5
keer per jaar worden plannen uit de gemeente Hoogeveen besproken. U krijgt
daarvoor een reiskostenvergoeding en
een vergoeding per vergadering.
Wat wordt er van u verwacht:
-- U bent inwoner van de gemeente;
-- U bent in staat zelfstandig een mening over een bouwplan te vormen
en kunt deze goed onder woorden
brengen;
-- U heeft belangstelling voor bouwkunde, architectuur en ruimtelijke
ontwikkelingen;
-- U kunt bouwtekeningen lezen;
-- U bent niet werkzaam (geweest) op
gebied van bouw- en woningtoezicht,
architectuur of planontwikkeling;
-- En u bent maatschappelijk betrokken.
Reageren kan door middel van een
motivatiebrief en c.v. te sturen naar
info@dewoldenhoogeveen.nl
t.a.v. het College van Burgemeester en
Wethouders. Reageren kan tot en met
27 augustus 2018. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op maandag
10 september.
Voor meer informatie over de functie
kan je contact opnemen met Gert
Laninga. Informatie over de procedure
kun je krijgen van Bas Halman. Beiden
zijn bereikbaar via telefoonnummer
140528.
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Stichting tot behoud van de Hoofdstraatkerk, Kerkplein Hoofdstraat,

--

--

--

--

--

--

Hoogeveen, zondag 16 september
2018 van 10.30 tot 16.00 uur, Startzondag met pannakooi (11 juli 2018).
F. Navarro Kroezen, speelveld tussen
Kommavlinder en Groot Koolwitje,
Hoogeveen, zaterdag 18 augustus
2018 van 19.00 tot 23.00 uur,
Zomerbioscoop (11 juli 2018).
Woon- en zorgcentrum de Westerkim, rondom de Westerkim en bij de
vijver in het naastgelegen park, 29
september 2018 van 11.00 uur tot
16.00 uur, herfstfair (18 juli 2018).
Theater de Tamboer, Hoofdstraat
Hoogeveen vanaf kruisig Grote Kerkstraat tot Willemskade, 8 september
2018 van 08.00 uur tot 18.00 uur,
Uitdagend Hoogeveen (17 juli 2018).
Handelsondernemer Haaijer, Grote
Kerkstraat en kruising Grote Kerkstraat – Hoofdstraat te Hoogeveen,
23 augustus 2018 van 12.00 uur tot
23.00 uur, Ultimate Strong Challenge
en feestelijke afsluiting Pulledagen
(17 juli 2018).
Mevrouw G. Blaauw, ter hoogte van
Beukemaplein 14 te Hoogeveen, 22
september 2018 van 11.00 uur tot
13.30 uur, burendag (17 juli 2018).
Alfa College, park Dwingeland en industriehaven Hoogeveen, 5 september 2018 van 09.00 uur tot 15.30 uur,
trefbal en waterspelen (16 juli 2018).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen.
U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het
moment dat dit wel kan, volgt opnieuw
publicatie in het Torentje.
VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Hollands Festijn Hoogeveen, Europaweg 29a te Noordscheschut,
15 september 2018, muziekfeest met
artiesten (13 juli 2018).
-- Ontmoetingscentrum de Wenning,
Pioniersveld aan de Veldbrake te
Pesse, 16 tot en met 19 juli 2018, be-
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MEDEDELINGEN
achstratenvolleybal (13 juli 2018).
-- Stichting Katemo, Zuideropgaande 132 en 134, Hollandscheveld,
woensdag 25 juli 2018 tot en met
zaterdag 28 juli 2018, Feestweek
Katemo met autocross (16 juli 2018).
-- Leefbaarheidscommissie Tiendeveen, rondom MFC Tiendeveen,
21 tot en met 25 augustus 2018,
feestweek (17 juli 2018).
-- Vereniging voor Volksvermaak, evenemententerrein aan de Slag, 21 tot
en met 25 augustus 2018, feestweek
(17 juli 2018).
-- Mevrouw Wolting, Dorpsstraat 46B
te Elim, 25 augustus 2018 van 10.00
uur tot 17.00 uur, brocante markt
(17 juli 2018).
-- De heer Vierkant, Krakeel 33 te
Noordscheschut, 25 augustus 2018
van 15.00 uur tot 00.30 uur, huwelijksfeest (17 juli 2018).
-- Tourclub de Peddelaars, in en rondom Hoogeveen en bij clubhuis aan
de Bentincksdijk 17 te Hoogeveen,
25 en 26 augustus 2018, 2-daags
fietsevenement (17 juli 2018).
-- Stichting Tractorpulling The Dutch
Claypullers, Europaweg 29, Noordscheschut, vrijdag 17 augustus 2018
van 18.00 uur tot 24.00 uur en op
zaterdag 18 augustus 2018 van
11.00 uur tot zondag 19 augustus
2018 uiterlijk 01.00 uur, Trekkertrek
met aansluitend een vrijwilligersfeest
(18 juli 2018).
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- In verband met activiteiten tijdens
de feestweek in Nieuweroord is op
zaterdag 25 augustus 2018 de straat
Hoogeveense vaart ter hoogte van
de basisschool afgesloten van 10.30
uur tot 17.00 uur (17 juli 2018)
Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking
aan de aanvrager een bezwaarschrift
indienen bij het college van B&W. En
vindt u dat uw belangen zo dringend
zijn, dat u het besluit daarop niet kunt
afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook
digitaal een verzoekschrift indienen bij
de rechtbank. Voor meer informatie zie

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

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
‘BUITENGEBIED ZUID, DEELPLAN
RIEGSHOOGTENDIJK 150-152, 2017’
Het college van B&W maakt bekend
dat de gemeenteraad op 12 juli 2018
het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Zuid, deelplan Riegshoogtendijk 150152, 2017’’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt
het mogelijk de bestaande autogarage
uit te breiden middels de bouw van een
nieuwe werkplaats met kantoor en ontvangstruimten.

De aanvrager heeft verzocht om toepassing van de coördinatieregeling
op basis van artikel 3.30 van de Wet
ruimtelijke ordening. De gemeenteraad
van Hoogeveen heeft bij besluit van 8
februari 2018 dit verzoek gehonoreerd.
Dit betekent dat het vastgestelde bestemmingsplan, samen met de omgevingsvergunning voor de bouw van de
nieuwe werkplaats, in één procedure
behandelt en bekendgemaakt wordt.
Zowel het door de gemeenteraad
vastgestelde bestemmingsplan als de
door burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning liggen
gelijktijdig ter inzage.

De stukken liggen van donderdag
26 juli 2018 tot en met woensdag
5 september 2018 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.0118.2017BP8000018-VG01)
Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep
instellen tegen het vaststellingsbesluit
als u:
-- een belanghebbende bent die tijdig
een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van B&W;
-- een belanghebbende bent en aan
kunt tonen dat u redelijkerwijs niet
in staat bent geweest u tijdig tot het
college van B&W 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 bestemmingsplan en de
gecoördineerde omgevingsvergunning
treden 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.
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED NOORD,
DEELPLAN DUURZAAM
ENERGIESTATION GREEN PLANET,
2018
Het college van B&W heeft voor het
duurzaam energiestation Green Planet
in Pesse een bestemmingsplan voorbereid. Het bestemmingsplan maakt
uitbreiding van het energiestation met
een tankeiland en een vrachtwagenparkeerplaats mogelijk en de realisatie
van een belevenissenbos met diverse
recreatieve elementen, waaronder een
klim- en uitkijktoren. Het plangebied ligt
ten westen van Pesse, aan de A28 en
N375. Over het voorontwerpplan wordt
gelegenheid tot inspraak gegeven.
De stukken liggen van 26 juli 2018 tot
en met 19 september 2019 ter inzage
bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein
24 in Hoogeveen. U kunt het plan en
de bijbehorende stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl,
zoek op planidentificatienummer
NL.IMRO.0118.2018BP8006015-VO01.
Tijdens de inzagetermijn kunt u uw inspraakreactie over dit voorontwerpplan
bij het college van B&W indienen.
U kunt ook mondeling uw inspraakreactie kenbaar maken. Hiervoor kunt u
contact opnemen met Frank Berting via
telefoonnummer 14 0528.
Wij maken ingediende inspraakreacties
openbaar. Wanneer u vindt dat uw reactie 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.
Er worden geen andere instanties expliciet in de gelegenheid gesteld een
reactie te geven op het plan, anders
dan de instanties conform artikel 3.1.1
van het Besluit ruimtelijke ordening,
zoals het Waterschap, de provincie
Drenthe en de rijksdiensten, woonadviescentrum, hulpverleningsdiensten
en nutsbedrijven.
Voor vragen neemt u contact op met
Frank Berting, telefoon 14 0258.

VASTSTELLING
BEHEERSVERORDENING
BUITENGEBIED NOORD
HOOGEVEEN, 2017
Het college van B&W maakt bekend
dat de gemeenteraad op 28 juni 2018
de beheersverordening Buitengebied
Noord Hoogeveen, 2017 heeft vastgesteld.
Deze bekendmaking vindt plaats op
grond van artikel 3.38 van de Wet
ruimtelijke ordening.
De beheersverordening vervangt het
bestemmingsplan Buitengebied Noord.
Uitgangspunt van de beheersverordening is dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het bestemmingsplan
zijn overgenomen. Op aantal gebieden
heeft actualisatie en verruiming plaatsgevonden van het ruimtelijk beleid voor
het buitengebied. Deze aanpassingen
zijn opgenomen in de beheersverordening.
De beheersverordening Buitengebied
Noord Hoogeveen, 2017 ligt 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.
2017BV9006001-VG01.
Tegen de vaststelling van de beheersverordening is geen beroep mogelijk.
De vastgestelde beheersverordening
treedt in werking op 26 juli 2018.
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:
-- Dhr. H.J.R. van der Weide
Sperwerlaan 75, Hoogeveen
per 19-06-2018
-- Dhr. R. Soekkar,
Oude wijk 12, Nieuweroord
per 19-06-2018
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u, als belanghebbende
tegen dit besluit bezwaar maken bij het
college. Dit kan tot zes weken na de
datum van deze publicatie.
BEKENDMAKING
SUBSIDIEBELEIDSREGELS
KINDGEBONDEN FINANCIERING
PEUTEROPVANG GEMEENTE
HOOGEVEEN
Burgemeester en wethouders hebben
op 27 maart 2018 de Subsidiebeleidsregels Kindgebonden financiering
Peuteropvang gemeente Hoogeveen
vastgesteld, en het bijbehorende Kwaliteitskader peuteropvang gemeente
Hoogeveen. Burgemeester en wethouders zijn hiertoe bevoegd op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
en de Algemene subsidieverordening
gemeente Hoogeveen.
De beleidsregels regelen dat peuteropvang toegankelijk is voor alle peuters in
Hoogeveen, ook voor peuters van wie
de ouders geen beroep kunnen doen
op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Hierbij moet de peuteropvang voldoen aan het kwaliteitskader
in Hoogeveen, voldoende gespreid zijn
binnen de gemeente en te passen binnen de financiële kaders.
De beleidsregeling treedt in werking
op 26 juli 2018. De beleidsregeling is te
bekijken via de gemeentelijke website.
BEKENDMAKING TIJDELIJKE
SUBSIDIEBELEIDSREGELS CAO
COMPENSATIE HOOGEVEEN
Burgemeester en wethouders hebben
op 27 maart 2018 de Tijdelijke subsidiebeleidsregels CAO compensatie
Hoogeveen vastgesteld. Burgemeester
en wethouders zijn hiertoe bevoegd op
grond van de Algemene wet bestuurs-

recht en de Algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen.
Door deze tijdelijke regeling wordt de
voormalige peuterspeelzaalorganisatie
in staat gesteld toe te groeien naar het
werken met een nieuwe CAO.
De beleidsregeling treedt in werking
op 26 juli 2018. De beleidsregeling is te
bekijken via de gemeentelijke website.
BEKENDMAKING TIJDELIJKE
SUBSIDIEBELEIDSREGELS
OVERGANG OUDERBIJDRAGE
DOELGROEP PEUTERS
HOOGEVEEN
Burgemeester en wethouders hebben
op 27 maart 2018 de Tijdelijke subsidiebeleidsregels Overgang ouderbijdrage doelgroep peuters Hoogeveen
vastgesteld. Burgemeester en wethouders zijn hiertoe bevoegd op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
en de Algemene subsidieverordening
gemeente Hoogeveen.
Het doel van deze tijdelijke regeling is
in het leven geroepen zodat de per
1 januari 2018 aanwezige peuters voor
de ouderbijdrage 2017 gebruik kunnen
blijven maken van de voorschoolse
educatie tot zij vier jaar worden en
doorstromen naar het basisonderwijs.
De beleidsregeling treedt in werking
op 26 juli 2018. De beleidsregeling is te
bekijken via de gemeentelijke website.
BEKENDMAKING TIJDELIJKE
SUBSIDIEBELEIDSREGELS
VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN
IN KLEINE KERNEN HOOGEVEEN
Burgemeester en wethouders hebben
op 27 maart 2018 de Tijdelijke subsidiebeleidsregels Voorschoolse voorzieningen in kleine kernen Hoogeveen
vastgesteld. Burgemeester en wethouders zijn hiertoe bevoegd op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
en de Algemene subsidieverordening
gemeente Hoogeveen.
Het doel van deze tijdelijke regeling is
peuteropvangvoorzieningen in kleine
kernen in stand te houden.
De beleidsregeling treedt in werking
op 26 juli 2018. De beleidsregeling is te
bekijken via de gemeentelijke website.
CONTACT

BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!
WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

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

Vuur maken en barbecueën mag alleen
op speciale picknick- en vuurplaatsen.
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang,
emmer water of brandblusser bij de hand
voor een beginnende brand.
Gooi afval in de daarvoor
bestemde bakken. Smeulend
zwerfafval en glas is regelmatig
een oorzaak van natuurbrand.

Maak foto's of een ﬁlmpje van de situatie.
Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat je dit door kunt
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.
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15

SMS

Hoe bepaal ik mijn locatie?
De 112-meldkamer maakt gebruik van
sms-veriﬁcatie. Houd je mobiele telefoon
dus bij de hand. Oriënteer je in andere
gevallen met behulp van de aanwezige
aanduidingen van ﬁetsrouteknooppunten
of ANWB-paddenstoelen.

Parkeer nooit op bospaden en
zorg voor een vrije doorgang.

Wat moet ik doen
bij een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit,
blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

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)

