Het Torentje
Hoogeveen wenst u een
voorspoedig 2019!

Oud & Nieuw: maak
er een mooi maar
ook veilig feest van
Het einde van het jaar 2018 nadert. We maken ons op voor een feestelijke overgang
naar 2019. ‘Laten we er vooral een mooi en veilig feest van maken. Ik wens iedereen
een fijne jaarwisseling’, aldus burgemeester Karel Loohuis.
Burgemeester Loohuis benadrukt dat hulpverleners ieders respect en waardering
verdienen. ‘De jaarwisseling is een feest voor iedereen. Ook voor de hulpverleners
die aan het werk zijn. Geef ze de ruimte en toon respect’, zegt hij.

SPORT

Sportief Hoogeveen wenst
u een sportief 2019 toe!
Het team van Sportief Hoogeveen
wenst u een sportief, gelukkig en gezond 2019 toe! Voor de kerstvakantie
en het jaar 2019 heeft het team nog
een aantal gezonde tips die helpen om
beweging in het dagelijks leven in te
passen:
-- Ga op zoek naar actieve uitstapjes,
zoals fietsen door het platteland,
wandelen in het bos, dansen in een
club of een dag winkelen.
-- Ga op fiets naar school, het werk, de
supermarkt, de sportvereniging etc.
-- Pak de trap in plaats van de roltrap
of lift.
-- Maak een lange wandeling met de
hond, je partner of een vriend(in).
-- Doe vaker een sportieve activiteit
met anderen.
-- Koop een stappenteller en zet
10.000 stappen per dag.
-- Stap bij goed weer een halte eerder
uit de bus, tram of metro.
Loop de rest.

Openingstijden
Gemeentehuis
rond de
feestdagen
Maandag 31 december
gesloten

VUURWERK

Voor het afsteken van vuurwerk gelden landelijke regels. Er mag op oudejaarsavond
vuurwerk worden afgestoken vanaf zes uur ´s avonds tot twee uur in de
nieuwjaarsnacht. De gemeente heeft ook een 'overlasttelefoon'. Mensen die overlast
ervaren van vuurwerk kunnen contact opnemen met Handhaving via het nummer
06-21699124. Buiten kantooruren kan gebeld worden met 0900-8844.

Beweeg iedere dag minimaal
30 minuten. Iedere minuut meer,
maakt u extra fit, gezond en sterk.
Voor kinderen en jongeren gaat het
om minimaal 60 minuten per dag.

Vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw, maar helaas gebeuren er maar al te vaak
ongelukken mee. De meest ernstige verwondingen worden veroorzaakt door
sierpijlen die van richting veranderen en door zelfgemaakt vuurwerk en kruit. Het is
verstandig een vuurwerkbril te dragen. Dat geldt niet alleen voor diegenen die het
vuurwerk afsteken, maar ook voor omstanders. Ook zij zijn vaak slachtoffer.

VUURWERKBRILLEN

NIEUWJAARSFEEST

GEHOORSCHADE

De Bij wenst u een
voorspoedig en
mobiel 2019

Woensdag 2 januari
vanaf 11 uur open

mogelijk gewijzigde
afvalinzameldagen tijdens
rondom oud en nieuw.
Kijk op www.area-afval.nl.

INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 29 december
-- 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.
Zaterdag 5 januari
-- Tot 12.00 uur staan er containers
van het Comité Ouderen Geref.
Kerk Vrijgemaakt op de parkeerplaats achter De Opgang aan de
Alteveerstraat.
Er zijn deze en volgende week geen
collecten vanwege de kerstvakantie.

UITAGENDA
HOOGEVEENSCHE
KUIERTOCHT

De kuiertocht is een avondwandeling van ca 7,5 km langs mooie,
onverwachte, soms onbekende en
historische plekjes in Hoogeveen;
met ieder jaar een andere route en
invulling. Op 29 december laten de
deelnemers zich verrassen!
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

CARBIDSCHIETEN

Voor het carbidschieten gelden de oude regels. Er mag zonder vergunning
geschoten worden tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Voorwaarde
is wel dat het carbid wordt gebruikt in een container (melkbus) met een inhoud van
ten hoogste 50 liter en deze niet tot ontploffing wordt gebracht op een afstand van
minder dan 75 meter van woningen.

In Hoogeveen is één nieuwjaarsfeest, in een feesttent op De Markt. Het feest duurt
van 0.30 uur tot 5.30 uur.

Dinsdag 1 januari
gesloten

LET OP!

VUREN

Op zes plaatsen in de gemeente kunnen vuren worden ontstoken. De gemeente
heeft voor dat doel containers geplaatst. De containers staan op de volgende locaties:
-- Evenemententerrein aan de Meester Kosterweg in Noordscheschut
-- Kruising Rahderweg-Jan Naardingweg in Noordscheschut
-- Kruising Carstenwijk-Dorpstraat in Elim
-- Albert Steenbergenstraat in Hoogeveen
-- Holtienstraat in Hoogeveen
-- Dahliastraat in Hoogeveen

-- Speel met kinderen buiten.
-- Trek de hardloopschoenen aan en
ren een ronde in de buurt.
-- Word lid van een sportvereniging.
-- Maak met collega’s een lunchwandeling.
-- Ook het huishouden zorgt voor de
nodige beweging.
-- Tuinieren is een mooie manier
om meer beweging te krijgen.
Verbouw je eigen groente. Dit is
rustgevend en gezond.

Nieuwjaarsrondje?
Neem De Bij!

KORT NIEUWS

COLLECTEN

VUURTON

Er zijn 71 vuurtonnen in Hoogeveen beschikbaar gesteld. Het zijn oliedrums met
een inhoud van 200 liter. De gemeente levert de tonnen de komende dagen af bij
de aanvragers en haalt ze begin januari weer op. Gebruikers wordt gevraagd de
oliedrums leeg in te leveren.
Foto: Sander Drooglever
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GGD Drenthe vraagt dit jaar extra aandacht voor het voorkomen van gehoorschade.
De gemeente Hoogeveen zorgt voor gratis oordoppen bij het nieuwjaarsfeest op
De Markt. Gehoorschade is vaak onomkeerbaar en veroorzaakt blijvende handicaps
als oorsuizingen, geluidsvervorming en gehoorverlies. Toch is gehoorschade door te
harde muziek in veel gevallen gemakkelijk zelf te voorkomen. Bezoekers kunnen zelf
maatregelen nemen.
-- Draag oordoppen,
-- Zorg voor voldoende afstand tot de geluidsboxen,
-- Geef je oren regelmatig rust door even een rustige plek op te zoeken.

Nieuwjaarsreceptie gemeente
Hoogeveen
Het gemeentebestuur van Hoogeveen nodigt u van harte uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 2 januari van 17.00 tot 19.00 uur
in het Raadhuis.
Het thema van de nieuwjaarsbijeenkomst is dit jaar De Smederijen.
Burgemeester Loohuis zal omstreeks 17.30 uur kort terug- en
vooruitblikken. Ook wordt bekend
gemaakt wie dit jaar de ‘Hoogevener
van het jaar’ is geworden, een initiatief van Boom Uitgevers.
Daarnaast wordt de ‘Jong Hoogevener van het jaar” bekend gemaakt.
Graag tot ziens op 2 januari 2019.

Annet Hofstra nieuwe docent van het Taalhuis
Sinds 1 november heeft het Taalhuis
van Hoogeveen een nieuwe coördinerend taalhuisdocent: Annet Hofstra. Zij
is de opvolger van Liesbeth den Heijer
die eind september met pensioen is
gegaan.
Annet stelt zich voor: ‘In het Taalhuis
ontvang en begeleid ik samen met
vrijwilligers de deelnemers die werken
aan het verbeteren van hun lezen en
schrijven. Ook heb ik contact met allerlei organisaties in en om Hoogeveen
die hieraan hun bijdrage leveren.
Ik heb hier voor in het onderwijs gewerkt, zowel in het basisonderwijs als
in het volwassenen onderwijs.

Ik vind het leuk dat
ik in mijn huidige
baan veel van
wat ik tijdens mijn
vorige werk heb
geleerd kan gebruiken.’
VAN HARTE
WELKOM

De spreekuren
voor informatie en
intake zijn op de
dinsdagavonden
in de oneven weken van 18.00 uur tot
20.00 uur. En daarnaast iedere donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Annet: ‘Je bent van harte welkom in het Taalhuis in de bibliotheek van Hoogeveen aan de
Willemskade.
Of je iets komt brengen, bijvoorbeeld als vrijwilliger of alliantiepartner, of als je wat komt halen,
bijvoorbeeld als deelnemer, ik
zie je graag.’
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MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Hoek AG Bellstraat en Middelveldweg, Hoogeveen, bouwen van een
bedrijfsgebouw (15 december 2018).
-- Flat De Arend, Hoogeveen, verplaatsen van een inpandig middenspanningstation naar buiten
(14 december 2018).
INGETROKKEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Het Loo 8, Hoogeveen, aanleggen
van een uitrit (14 december 2018).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Alteveer 96, Hoogeveen, wijzigen van
de voorgevel (14 december 2018).
-- Bossemaat 6, Pesse, uitbreiden van
een bijgebouw (17 december 2018).
-- Hollandscheveldse Opg 23a, Hollandscheveld, bouwen van een woning
waarvoor reeds vergunning is verleend (14 december 2018).
-- Hoofdstraat 198, Hoogeveen, vernieuwen van de gevel van de winkel
(14 december 2018).
-- Turfschipper 2 en 4, Turfsteker 11,
Hollandscheveld, bouwen van 3 geschakelde woningen (13 december
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
www.rechtspraak.nl.
EVENEMENTEN
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Alteveer 96, Hoogeveen, wijzigen van
de voorgevel (14 december 2018).
-- Bossemaat 6, Pesse, uitbreiden van
een bijgebouw (17 december 2018).
-- Hollandscheveldse Opg 23a, Hollandscheveld, bouwen van een woning
waarvoor reeds vergunning is verleend (14 december 2018).
-- Hoofdstraat 198, Hoogeveen, vernieuwen van de gevel van de winkel
(14 december 2018).
-- Turfschipper 2 en 4, Turfsteker 11,
Hollandscheveld, bouwen van 3 geschakelde woningen
(13 december 2018).
Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u bin-

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
www.rechtspraak.nl.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Alteveerstraat 2, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(13 december 2018).
-- Coevorderstraatweg 111, Nieuweroord, verwijderen van asbesthoudende platen en een schoorsteenpijp
(13 december 2018).
-- Kraaiheidestraat 22, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(13 december 2018).
-- Rubensstraat 47 t/m 57 en Frans
Halsstraat 12 t/m 22, Hoogeveen,
slopen van 12 woningen
(13 december 2018).
BESTEMMINGSPLANNEN
VOORAANKONDIGING
BESTEMMINGSPLAN ZUID 2017
Het college van B&W maakt bekend
dat voor de wijk Zuid te Hoogeveen,
een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het plangebied is globaal gelegen
tussen Het Haagje, de Alteveerstraat,
de Hoogeveense Vaart en de Wolfsbosstraat. Het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan betreft een actualisering van het oude bestemmingsplan
Zuid uit 2007. Er vinden geen nieuwe
ontwikkelingen plaats.
Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk te reageren. Er liggen op dit moment ook nog
geen stukken ter inzage. Binnenkort
wordt het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage gelegd bij de Gemeentewinkel. De kennisgeving hiervan wordt
gepubliceerd in Het Torentje en de
Staatscourant. In deze kennisgeving zal
worden aangegeven wanneer en op
welke wijze gereageerd kan worden op
het ontwerpbestemmingsplan.
Er worden geen andere instanties expliciet in de gelegenheid gesteld een
reactie te geven op het op te stellen
plan, anders dan de instanties conform
artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, zoals het Waterschap, de
provincie Drenthe, woonadviescentrum, hulpverleningsdiensten en nutsbedrijven.

Frituurvet,
waar laat
je het?
Voorkom verstopte leidingen in uw
huis! Frituurvet richt grote schade
aan in uw riolering. Lever het dus in.
Frituurvet hoort niet in de grijze
restafvalcontainer. Het gebruikte
frituurvet kunt u inleveren bij op de
milieustraat bij het KCA-depot of bij
één van de volgende inzamelpunten
bij u in de buurt.

Minerale oliën kunt u inleveren op de
milieustraat bij het KCA-depot.
Benieuwd waar het gebruikte
frituurvet kunt u inleveren?
Kijk dan op
www.afvalinhoogeveen.nl/frituurvet

Hier staat een gele container voor
het inleveren van uw gebruikte
frituurvet.
Wat mag WEL in de gele container?
- Vloeibaar en vast frituurvet
- Alle overige plantaardige oliën en
vetten, zoals olijfolie olie waarin
fetakaas of zongedroogde
tomaatjes in worden bewaard
- Grote restjes olie of jus uit de pan
Wat mag NIET in de gele container?
- Mineralie oliën, zoals motorolie

/frituurvet

een.nl
v
e
g
o
o
h
in
l
www.afva
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de heer M. Hoogvliet via
telefoonnummer 14 0528.
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. A. Sayad Derazdast,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 14-11-2018
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.

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 14 0528
E-mail info@hoogeveen.nl
Internet www.hoogeveen.nl

