Het Torentje
Trappen, Happen en Stappen:
1, 2, 3 of 4 dagen fietsen in
en rond Hoogeveen

Grote belangstelling
voor woongroep van
senioren Hoogeveen
Ruim honderd belangstellenden hebben zich bij de Stichting Welzijnswerk (SWW)
gemeld voor een ‘knarrenhof’, zoals deze woonvorm voor senioren in de volksmond
wordt genoemd. Velen van de belangstellenden hebben ook aangegeven actief
te willen meewerken aan de totstandkoming van een dergelijke woongroep in
Hoogeveen.

Hoogeveen Sport! opent
op 7 september
Wethouder Gert Vos opent Hoogeveen
Sport! op zaterdag 7 maart om 13.00
uur. Daarna zal het Raadhuisplein
bruisen van de activiteiten.
U kunt kennismaken met een groot
aantal sport- en activiteitenaanbieders.

Zij bieden de mogelijkheid om een les
te volgen en eventueel lid te worden
van hun vereniging. U bent van
harte welkom. Bij het gemeentehuis
kunt u genieten van diverse
sportdemonstraties.
Het programma ziet er als volgt uit:

Programma Hoogeveen Sport!
Opening Gert Vos:
CGV Olympia:
Anbergen:
Club Repeat:
Wilhelmina:
Xtraordinary

13.00 – 13.10 uur
13.10 – 13.30 uur
13.30 – 13.45 uur:
13.45 – 14.00 uur
14.00 – 14.15 uur
14.15 – 14.35 uur

Sidokwan:
Top Fit Hoogeveen:
Budovereniging
Hoogeveen:
Pencak silat
Panca Asas:

14.40 – 15.10 uur
15.25 – 15.55 uur
16.00 – 16.20 uur
16.25 – 16.45 uur

INITIATIEFGROEP
Er is inmiddels een initiatiefgroep Wonen-Plus Hoogeveen samengesteld.
Deze bestaat uit zes leden, onder voorzitterschap van Winfried van Overbeek.
De groep onderzoekt de mogelijkheden hoe, waar, en wanneer één of meerdere
woongroepen gerealiseerd kunnen worden in Hoogeveen. De initiatiefgroep
heeft contact gezocht met de gemeente, woningbouwverenigingen, de Landelijke
Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO), enkele al bestaande
woongroepen in Nederland en diverse organisaties die ervaring hebben met het
begeleiden, ontwerpen en bouwen van dergelijke woongroepen.
NOABERSCHAP
Van Overbeek licht de belangstelling voor nieuwe seniorenwoongroepen
toe: ‘Ouderen blijven veel langer thuis wonen. Hierdoor ontstaat een sterk
groeiende behoefte bij 50-plussers naar levensbestendig wonen, met behoud
van zelfstandigheid. Bij voorkeur zien we dat in combinatie met goede buren,
gezelligheid, activiteiten, een beetje op elkaar letten en elkaar helpen waar het kan.
Modern ‘naoberschap’ eigenlijk.’
SOCIALE WOONGEMEENSCHAP
Dergelijke woongroepen bestaan in vele vormen, bijvoorbeeld als hofje van
twintig tot dertig (levensloopbestendige) woningen, met een gemeenschappelijke
binnentuin en een gezamenlijke ruimte voor activiteiten. Maar er zijn vele andere
vormen mogelijk. Allen met eenzelfde doel: veilig, plezierig en zinvol ‘oud worden’ in
een actieve en sociale woongemeenschap waar saamhorigheid een kernwaarde is.
CONTACT
Heeft u ook belangstelling voor de realisatie van een seniorenwoongroep in
Hoogeveen, of wilt u in contact komen met de initiatiefgroep voor meer informatie?
Neem dan contact op met Stichting Welzijnswerk (telefoon 0528-278855) of via
e-mail info@swwh.nl onder vermelding van Initiatiefgroep Wonen-Plus.

Vrijwilligers gezocht:
ZING MEE IN DE KAAP
In restaurant De Kaap zingen bewoners geregeld een uurtje met elkaar.
We zoeken vrijwilligers die met hen
liedjes willen zingen, eventueel met
ondersteuning van een cd-speler en
tekstboeken. Mag natuurlijk ook zonder
cd speler. Gewoon de eigen talenten
gebruiken.
DIEREN VAN WEIDESTEYN
De dierenweide van Weidesteyn
onderhouden, hokken schoonmaken
(veelal samen met andere vrijwilligers),
het badje van de eend te verversen,
aanvegen en voeren. Voor deze karweitjes worden vrijwilligers gezocht.
Affiniteit met dieren is belangrijk.
COLLECTEREN
De Hersenstichting zoekt collectanten
die een uurtje of twee in de collecteweek in eigen wijk of buurt willen collecteren. U bepaalt zelf hoeveel avonden (of dagen) u gaat collecteren.
De Hersenstichting is blij met elk uur
dat u zich inzet voor dit goede doel.
De eerstvolgende collecteweek is van
27 januari tot en met 1 februari.
HANDIGE HARRY OF HETTY
Heb jij twee rechterhanden en vind
jij het leuk om samen met een collega-vrijwilliger klusjes te doen in en rond
het huis voor een hulpbehoevende

buurtgenoot? Word dan vrijwilliger bij
de Klussendienst Hoogeveen! Reageer,
zodat wij contact met jou kunnen opnemen voor een nadere kennismaking.
SCHILDERSCLUB
NNCZ, locatie Wolfsbos, zoekt iemand
die als hobby kunstschilderen heeft
en onze bewoners kan ondersteunen
bij het maken van schilderijen. Ook zijn
er bewoners die het fijn vinden om te
kleuren en daarbij hulp te krijgen.
CHAUFFEUR SAMEN OP PAD
Voor het project Samen Op Pad (SOP)
zoeken we een chauffeur voor de
ouderenbus. Het gaat om donderdagochtenden. De chauffeurs worden
ongeveer eenmaal in de drie weken
ingeroosterd. Met vier of vijf vrijwilligers
begeleiden we deze ochtend zo'n zes
of zeven deelnemers (voornamelijk
oudere dames) bij het boodschappen
doen. Ook is er eenmaal per maand op
de dinsdagmorgen een uitstapje naar
de Hoofdstraat.
BIJZONDERE VRIENDEN
HandicapNL steunt organisaties en
projecten die mensen met een handicap helpen het heft in eigen handen
te nemen. Met ons Vriendschapsprogramma (buddies) richten we ons op
het verbeteren van de maatschappelijke
positie van jongeren met een licht ver-

standelijke beperking. Hiervoor zetten
we vriendschap in. Deze vriendschap
geeft een impuls aan hun geluk, voorkomt dat zij in een isolement raken en
versterkt het gevoel van eigenwaarde.
Om ook in de toekomst deze vriendschappen te kunnen garanderen, zijn
we op zoek naar een student/vrijwilliger tussen de 16-45 jaar, man of vrouw

AANMELDEN

Bezoek voor meer informatie en aanmelden de website
www.vrijwilligershoogeveen.nl
(contactformulier),
telefoon 0528-278855
(receptie SWW) of per e-mail
info@vrijwilligershoogeveen.nl.

Vrijwilligerscolleges
Het Vrijwilligerscollege is een initiatief
van Vrijwilligers Hoogeveen. Binnen
Vrijwilligerscollege wordt belangeloos
kennis gedeeld door onder anderen
vrijwilligers, beroepskrachten en
ondernemers. De colleges zijn gratis
bij te wonen.
PROGRAMMA

Op het programma staan de volgende
colleges:
-- Inzichten in dementie en dagstructuur, maandag 16 september, aanvang 19.30 uur, Zuiderbreedte.
-- Vrijwilligers, (alcohol)verslaving en
zingeving, donderdag 26 september van 19.30 tot 21.00 uur, Zuiderbreedte.

-- Nieuwkomers, integratie, inburgering en rechten en plichten, donderdag 3 oktober van 19.30 tot
21.00 uur, Zuiderbreedte.
-- Workshop rugmassage, maandag
7 oktober tussen 13.30 en
15.30 uur, Wijkcentrum ’t Oor.
-- Een blik vrijwilligers in de aanbieding, donderdag 17 oktober van
17.00 tot 20.30 uur, Zuiderbreedte.
Zie voor meer informatie
www.vrijwilligershoogeveen.nl/
colleges
Aanmelden graag via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl
of telefonisch 0528-278855
(receptie SWW)
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 24 augustus
-- Huis aan huis door Gereformeerde
Kerk Hollandscheveld vanaf
9.30 uur in Hollandscheveld.
COLLECTEN

Vanwege de zomervakantie zijn
er deze en volgende week geen
collecten.

UITAGENDA
STADSWANDELING MET GIDS

Morgen, donderdag, kunt u
meedoen aan een stadswandeling.
De wandeling begint om 14.00
uur bij Punt H in de Hoofdstraat.
Met een deskundige gids loopt u
anderhalf uur door Hoogeveen.
De stadswandeling is gratis, een
vrijwillige gift wordt op prijs gesteld.
n www.hihoogeveen.nl
OCCULTFEST

Op 30 en 31 augustus van 19.00
tot 23.45 uur kunt u het Occultfest
bezoeken. Occultfest is het oudste
open air metalfestival van Drenthe.
De locatie van dit festival is
Wijsterseweg 2 in Hoogeveen.
n www.occultfest.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

Werk aan de weg
-- Van 2 tot en met 20 september is de
kruising van Goghlaan/Van Limburg
Stirumstraat/Nicolaas Beetsstraat
gestremd voor doorgaand verkeer.
Dan worden riolerings- en asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.
Woningen en bedrijven blijven per
auto bereikbaar. Er wordt een wegomleiding ingesteld.
-- Op maandag 2 september wordt begonnen met asfalteringswerkzaamheden aan de Hendrikus Zomerweg
tussen de Albert van Daatselaarstraat en fietspad Kremersdijkje.
Bestemmingsverkeer via Hendrikus
Zomerweg richting Albartsweg/Langedijk wordt via Alteveer/Trekgatenweg omgeleid. Bestemmingsverkeer
via Langedijk/Albartsweg richting
Kerkenveld moet via Alteveer rijden.
De werkzaamheden duren tot en
met 20 september.

Bijeenkomst over
pleegouderschap
Heb je ruimte in je huis en hart en wil je
meer weten over het pleegouderschap?
Kom dan vrijblijvend naar de
informatiebijeenkomst op dinsdag
5 september in het gemeentehuis van
Hoogeveen om 20.00 uur (Burgerzaal
vanaf 19.45 uur open).
Meldt u aan op:
www.pleegzorgdrenthe.nl en/of
vraag een informatiepakket aan.
De informatiebijeenkomst is georganiseerd door de pleegzorgorganisaties
Leger des Heils, Timon, William Schrikker Pleegzorg en Yorneo.
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SPORT

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de
bekendmakingen van de gemeente
Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Edisonstraat 1, Hoogeveen, bouwen
van een tijdelijke hal
(22 augustus 2019).
-- Saturnus 84, Hoogeveen, plaatsen
van een tijdelijke woonzorgunit
(16 augustus 2019).
-- Schutstraat 30 en 30a, Hoogeveen,
wijzigen van een verleende vergunning voor het verbouwen van een
winkel naar 2 appartementen
(19 augustus 2019).

NIET IN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Riegshoogtendijk 88, Hollandscheveld, verbouwen van een woning
(21 augustus 2019).

-- Wilfred Stillweg 1b, Hollandscheveld,
slopen van een berging
(21 augustus 2019).

INGETROKKEN VERGUNNING
(datum besluit)
-- Edisonstraat 10, Hoogeveen,
uitbreiden van een bedrijfspand
(22 augustus 2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Mevrouw C.H. Sloots, Steenbergerpark, Hoogeveen, zaterdag 14 september 2019 van 17.00 tot 23.30 uur,
Bios in het Park (20 augustus 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.

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.

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.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- A.G. Bellstraat 27a, Hoogeveen,
bouwen van een bedrijfshal
( 16 augustus 2019).
-- Schutsplein, Hoogeveen, plaatsen
van drie winkelwagenstallingen
(22 augustus 2019).

SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Bosboomstraat 26, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit een woonzorgcentrum
(19 augustus 2019).
-- Dorpsstraat 18, Elim, verwijderen
van asbesthoudende platen van een
schuurtje (15 augustus 2019).

EVENEMENTEN

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
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.

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.

Zet uw brein in beweging
Voor iedereen die wat wil doen aan
zijn of haar mentale conditie (gezond
ouder worden) is er de Ronnie
Gardiner Methode (RGM).
Deze methode is een vrolijke en
gestructureerde oefenmethode voor
de hersenen, waarbij het ritme van
muziek wordt ingezet om beweging,
spraak, concentratie, geheugen en
coördinatie te stimuleren. Doordat
er meerdere hersengebieden
tegelijkertijd geactiveerd worden
(onder andere zien, horen, motoriek,
spraak, geheugen) is het een
krachtige manier om de conditie van
de hersenen te verbeteren.

10-weekse cursus? Dan kunt u zich
aanmelden bij sportfunctionaris Eefke
Weismann-Hooijer via
eweismann-hooijer@sportdrenthe.nl
of 06-55990920.
CURSUSDATA

Van dinsdag 17 september tot en met
19 november van 13.30-14.15 uur
(gratis proefles in overleg). De cursus
wordt gegeven in Weidesteijn aan de
dr. G.H. Amshoffweg 4 in Hoogeveen.
De docenten zijn bewegingsagoog
Petra Boogaard-de Jong en
sportfunctionaris Eeke WeismannHooijer. De cursus kost € 50 voor
10 lessen.

AANMELDEN

Is deze methode iets voor u en wilt
u meedoen met een gratis proefles
of u meteen aanmelden voor de

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)

