Het Torentje
Beweegplein en ballonnen
tijdens het Beweegfeest

Passie, aandacht en liefde
voor het vak tijdens de
Maand van de Ondernemer
“Tot nu toe was het een hele goeie
maand met veel persoonlijke contacten. Daar krijg ik energie van!”
Jan Steenbergen, wethouder
economische zaken, glundert van
oor tot oor. “Maar het feest is nog niet voorbij, want op 30 november is de
Grande Finale, een spectaculaire afsluiting voor alle ondernemers in Hoogeveen
en De Wolden. Richard van Hooijdonk neemt dan samen met de ondernemers
een sprong naar de toekomst bij gastheer Python in Zuidwolde.”

Foto: Kim Stellingwerf

UIT DE RAAD
RAADSAVOND 22 NOVEMBER

-- Raadslid Inge Oosting (PvdA) stelde
mondelinge vragen over de woningbouw in Krakeel. Zij wilde weten
waarom er verschillende bijeenkomsten zijn geweest en of het college
bereid is om in gesprek te gaan met
de bewoners. Wethouder Erik Giethoorn antwoordde dat er inderdaad
twee verschillende bijeenkomsten
zijn geweest, omdat aangepaste
plannen met omwonenden moest
worden besproken. Daarnaast gaf
hij aan dat het college zeker bereid is
om een gezamenlijke bijeenkomst te
organiseren en te luisteren naar de
inbreng van de bewoners. Giethoorn
gaf ook aan niet te kunnen garanderen aan alle wensen te kunnen voldoen. 'We moeten ons ook aan de
afspraken met de woningstichting
houden', aldus Giethoorn.
-- Ook stelde Oosting (PvdA) mondelinge vragen over de aanbesteding
ijsbaan/zwembad. Zij vroeg het
college onder andere waarom de
aanbesteding al gepubliceerd is en
de raad nog geen programma van
eisen heeft ontvangen. Ook vroeg
zij wanneer het college uitstel gaat
aanvragen bij de provincie van de
deadline van 1 januari 2020 voor de
verkrijging van de subsidie.
-- Wethouder Erwin Slomp gaf aan
dat de aanbesteding gepubliceerd
is om een selectie te kunnen maken uit aanbieders die een ijsbaan/
zwembad kunnen bouwen. Daar is
nog geen programma van eisen voor
nodig. Dat komt pas in de volgende
fase. De verkrijging van de subsidie
van de provincie staat hier los van.
Er zullen dan ook geen onomkeerbare besluiten worden genomen.
-- De raad sprak over de Verordening
adviesraad sociaal domein Hoogeveen. De heer Lem sprak in namens
de Wmo-raad. De raad gaf complimenten aan de huidige Wmo-raad
voor hun werk. Daarnaast gaven
raadsleden aan een intensieve
samenwerking tussen de nieuwe
adviesraad en de bestaande Cliëntenraad Sociale Zekerheid op prijs te
stellen. Dit om integratie te bevorderen. Veel problemen hangen met
elkaar samen en daarom is integratie
van groot belang. De raad neemt

op 6 december een besluit over dit
voorstel.
-- De raad werd geïnformeerd over de
stand van zaken met betrekking tot
Jong Hoogeveen. Wethouder Gert
Vos gaf een presentatie over hoe we
de meest kindvriendelijkste gemeente van Nederland kunnen worden en
welke acties worden ingezet.
De raad was enthousiast, maar gaf
ook aan dat we nog een lange weg
te gaan hebben.
-- De raad werd vervolgens geïnformeerd over de plannen voor de
parkeertarieven. Ook voor dit onderwerp had zich een inspreker gemeld.
De heer Hendriks sprak in namens
de kerken in het centrum. Wethouder Erwin Slomp gaf een presentatie.
De raad was kritisch en stelde veel
vragen. Tevens werden er door
raadsleden ook nieuwe ideeën meegegeven aan de wethouder. Op 6
december zal de raad dit voorstel
bespreken en op 20 december een
besluit nemen.
-- Raadslid Marin Rutgers (D66)
diende, mede namens PvdA, SGP,
GroenLinks en SP, een verzoek in
aan het college. Zij vroeg het college
om een of meerdere stembureaus in
te richten in of bij de locaties van het
Alfa-college. Hierdoor kan de drempel voor jongeren worden verlaagd
om te gaan stemmen bij bijvoorbeeld de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart 2019.
Burgemeester Karel Loohuis gaf aan
dat we ervoor moeten waken om
niet steeds een stembureau in te
richten waar de opkomst het laagst
is. Het probleem van een lage opkomst los je niet op met meer stembureaus. Dat probleem ligt ergens
anders, aldus Loohuis. Het verzoek
werd met 9 stemmen voor en 18
stemmen tegen verworpen.
De raad besloot ook tot:
-- Vaststelling van het bestemmingsplan Buitenvaart II, aansluiting
Riegshoogtendijk 2018;
-- Benoeming van een burgerlid
welstandscommissie gemeente
Hoogeveen.
Het beeld en geluidsverslag kunt u
terugkijken en luisteren via:
https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/

De Maand van de Ondernemer is dit jaar voor het eerst groots opgezet. Allerlei activiteiten passeerden de revue: van de Dag van de Techniek voor de jeugd tot een
burgemeestersontbijt voor startende ondernemers en van samen naar de beurs
Transport & Logistiek tot drie werkbezoeken op de Dag van de Ondernemer. Stuk
voor stuk succesvolle activiteiten met positieve resultaten. “De ondernemers zijn
allemaal enthousiast over deze manier van netwerken”, zegt wethouder Steenbergen, “want niet alleen nodigen wij onze ondernemers bij ons thuis uit, maar ondernemers ontmoeten ook elkaar. Dat blijkt een goede combinatie te zijn.”
ONTBIJTEN, LUNCHEN EN NETWERKEN

Vele enthousiaste ondernemers gaven gehoor aan de oproep van burgemeester
Karel Loohuis en de wethouders Erik Giethoorn en Jan Steenbergen om samen,
op informele wijze, van gedachten te wisselen. De informele opzet van de ontbijten lunchbijeenkomsten bood de mogelijkheid om van tafel te wisselen en elkaar
beter te leren kennen. Het doel, om kennis te maken met bedrijven uit je directe
omgeving en ervaringen uit te wisselen, is wat betreft de meeste aanwezigen zeker
behaald.
AANDACHT VOOR DE ONDERNEMER

Aandacht voor de ondernemer is een belangrijk onderdeel van het beleid van de
gemeente. Daar wordt ook flink op ingezet. Zo gaat het college van B&W zeer regelmatig op werkbezoek en bezoekt wethouder Steenbergen twee keer per week
een ondernemer: “Aandacht voor de ondernemer is heel goed. Het zien van een
bedrijf en horen wat de ambities zijn, levert veel kansen op. Maar ook veel leermomenten. En het mag nóg intensiever!” De accountmanagers van economische
zaken hebben bovendien veel contact met de ondernemers, zij zijn het eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente.
DRIE WERKBEZOEKEN OP ÉÉN DAG

Op 16 november, de landelijke Dag van de Ondernemer, bracht het college een
bezoek aan maar liefst drie ondernemers in het centrum van Hoogeveen. Stuk voor
stuk ondernemers met passie en liefde voor wat ze doen. “Maar ze zijn ook blij met
Hoogeveen! Blij met de manier waarop ze kunnen ondernemen, de centrale ligging,
de toegankelijkheid en de regiofunctie”, aldus de wethouder. “Bovendien pakken
we op korte termijn de Hoofdstraat aan, waardoor de regiofunctie wordt versterkt.”
WENSENLIJSTJE

Op de vraag welk bedrijf nog op het wensenlijstje van Jan Steenbergen staat, blijft
het even stil. “Het zijn er zoveel, maar eentje die eruit springt is toch wel
McDonalds,” antwoordt hij. Een tijd geleden heeft hij een uitnodiging ontvangen
om langs te komen, maar het is er tot nu
toe niet van gekomen. “Hun manier van
werken is heel efficiënt, met weinig afval”,
vervolgt de wethouder, “daar wil ik wel wat
meer over weten.” Maar ook sloopbedrijf
Bork in Stuifzand en een agrarisch bedrijf
staan nog op het wensenlijstje. “We moeten zeker onze dorpen niet vergeten, de
gemeente Hoogeveen bestaat uit meer
dan alleen de stad.”
HOOGTEPUNT

Het winnen van de titel Drentse Onderneming van het Jaar door Vepa ziet de
wethouder als hoogtepunt van de Maand van de Ondernemer. “Absoluut, wat een
topbedrijf”, zegt hij trots. Woensdag 21 november heeft het college gebak gebracht
voor alle 140 werknemers. “We werden meteen uitgenodigd om bij hen te komen
vergaderen”, lacht de wethouder. Hij ziet daar wel wat in, vergaderen op locatie.
“Dat is nog niet eens zo’n gek idee, een combinatiebezoek. We gaan onderzoeken
of dat mogelijk is. Dan kunnen we meteen nóg meer laten zien hoe trots we zijn op
onze ondernemers!”
MEER WETEN?

Meer over de Maand van de Ondernemer is te vinden op de website van de gemeente Hoogeveen. Ondernemers kunnen zich nog aanmelden voor de slotbijeenkomst op
30 november door een e-mail te sturen naar a.stapel@dewoldenhoogeveen.nl.
Van harte welkom!
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Woensdag 28 november
-- Huis aan huis door basisscholen
’t Kofschip en De Schuthoek vanaf
18.00 uur in de wijken Schutlanden, Kattouw en Erflanden.
-- Van woensdag 8.00 tot vrijdag
12.00 uur staan er containers van
de Prof.Titus Brandsmaschool op
de parkeerplaats achter de school
op het Blankensplein in het
centrum van Hoogeveen.
Zaterdag 1 december
-- Tot 12.00 uur staan er containers
van het Comité Ouderen Geref.
Kerk Vrijgemaakt op de parkeerplaats achter De Opgang aan de
Alteveerstraat.
-- Huis aan huis door basisschool
De Posthoorn in Pesse vanaf
9.00 uur.
Dinsdag 4 december
-- Huis aan huis door basisschool
Het Palet vanaf 18.00 uur in de
wijken Venesluis, Centrum-west
en West/stationsgebied.
COLLECTEN

Deze week collecteert het Leger des
Heils. Volgende week wordt er niet
gecollecteerd.

UITAGENDA
EXPOSITIE NATUUR EN
LANDSCHAPPEN

De hele maand december kunt u de
expositie natuur en landschappen in
de Olde Bieb bezoeken. Een expositie
van Anne Kuipers over prachtige
natuurgebieden en landschappen in
Hoogeveen en andere gebieden in
Drenthe. Openingstijden tijdens de
inloopuren van de Olde Bieb.
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

Inloopavond
herontwikkeling
locatie
Wendakker
Op maandag 3 december organiseert
projectontwikkelaar Aedificat een
inloopavond over de herontwikkeling
van de voormalige Wendakker locatie.
Inwoners die geïnformeerd willen
worden over de herontwikkeling en de
geplande bouw van negen grondgebonden eengezinswoningen en tien
appartementen zijn van harte welkom
om tussen 19.00 en 20.00 uur in de
Vredehorst aan Zuidwoldigerweg 32 in
Hoogeveen.
Projectontwikkelaar Joop Meulenkamp
(Aedificat) en architect Reinier Gerritsma (Sax Architecten) zijn aanwezig.
Daarnaast zijn ook enkele medewerkers van de gemeente aanwezig. Het
gaat om het stedenbouwkundige plan.
Dit plan vormt de basis voor het bestemmingsplan.
SINTERKLAAS
INKOPEN DOEN?
NEEM DE BIJ!

Hoogeveenvervoert zoekt vrijwilligers
Hoogeveenvervoert is op zoek naar
vrijwillige chauffeurs. Er zijn er minstens vijf nodig. Ook zoekt de vrijwilligersorganisatie een coördinator en een
telefonist/planner. Hoogeveenvervoert
verzorgt het vervoer van bewoners van
de gemeente Hoogeveen die minder
mobiel zijn en er toch af en toe op uit
willen.
Van de chauffeurs wordt verwacht dat
zij van autorijden houden en de klanten
op allerlei manieren ondersteunen. Zij
hebben een eigen, nette auto, bij voorkeur een 4-deurs. Ook moeten chauffeurs in goede gezondheid verkeren en
over goede sociale en communicatieve
vaardigheden beschikken. Ze zijn minimaal 1 à 2 dagdelen per week beschik-

MEDEDELINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Alteveer 96, Hoogeveen, wijzigen
van de voorgevel
(16 november 2018).
-- De Turfsteker 1, 2 en 11 (voorlopig
adres), Hollandscheveld, bouwen van
3 woningen (15 november 2018).
-- De Turfsteker 12, 21 en 22 (voorlopig
adres), Hollandscheveld, bouwen van
3 woningen (15 november 2018).
-- De Turfsteker 15 (voorlopig adres),
Hollandscheveld, gewijzigd uitvoeren
van het bouwen van een woning
waarvoor reeds vergunning is verleend (20 november 2018).
-- De Turfsteker 3 t/m 6 (voorlopig
adres), Hollandscheveld, bouwen
van 4 woningen (15 november 2018).
-- De Turfsteker 7 t/m 10 (voorlopig
adres), Hollandscheveld, bouwen
van 4 woningen (15 november 2018).
-- De Turfsteker 13 t/m 16(voorlopig
adres), Hollandscheveld, bouwen
van 4 woningen (15 november 2018).
-- De Turfsteker 17 t/m 20 (voorlopig
adres), Hollandscheveld, bouwen
van 4 woningen (15 november 2018).
-- Domeinweg 13, Fluitenberg, plaatsen
van een dakkapel
(19 november 2018).
-- Edisonstraat 1, Hoogeveen, tijdelijk
plaatsen van 2 hallen
(21 november 2018).
INGETROKKEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- De Oplegger 2, Hollandscheveld,
bouwen van een garage
(21 november 2018).
-- Tamboerlaan 36, Hoogeveen,
plaatsen van een dakkapel
(21 november 2018).
-- De Turfsteker 11, 13 t/m 16, Hollandscheveld, bouwen van 5 woningen
(22 november 2018).
-- De Turfsteker 12 en 17 t/m 20,
Hollandscheveld, bouwen van 5 woningen (22 november 2018).
-- De Turfschipper 14, 16, 18, 20 en 24,
Hollandscheveld, bouwen van 5 woningen (22 november 2018).
-- De Turfsteker 2, 7 t/m 10, Hollandscheveld, bouwen van 5 woningen
(22 november 2018).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Edisonstraat 1, Hoogeveen, verplaatsen van 2 abri’s (19 november 2018).
-- Hendrik Raakweg 19, Hollandscheveld, kappen van een boom
(20 november 2018).
-- Kanaalweg 2, Hoogeveen, inpandige
verbouwing en het realiseren van 2
gevelopeningen (22 november 2018).
-- Van Goghlaan 1 01, 1 02, 1 11 en 1
12, Hoogeveen, realiseren van 4 appartementen in een bestaand pand
inclusief garages, bergingen en carports (22 november 2018).
INGETROKKEN
OMGEVINGSVERGUNNING
-- De Kniepe 25, Stuifzand, bouwen

baar. De coördinator en de telefonist/
planner gaan niet op pad en kunnen
hun werk vanuit huis doen.
ALLE BESTEMMINGEN

Hoogeveenvervoert is voor iedereen
die geen gebruik kan maken van het
openbaar vervoer en niet (altijd) een
beroep kan doen op familie, vrienden of
buren. Bezoek aan familie of vrienden,
een boodschap doen, naar de kapper of

fysiotherapeut, alle bestemmingen zijn
mogelijk.
Hoogeveenvervoert is een succes en
het aantal ritten neemt toe. Eind dit
jaar verwacht de organisatie duizend
ritten te hebben gemaakt. Bijna dagelijks melden zich nieuwe klanten, maar
daar begint de schoen te wringen.
Hoogeveenvervoert is daarom hard op
zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs
(m/v).
MEER INFORMATIE

Zie voor de uitgebreide informatie over
vrijwillige chauffeur worden op
www.vrijwilligersvervoer.nl/vrijwilligers

of bel op werkdagen tussen 10.00 en
17.00 uur naar 0528-745615.

Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
van een 2 onder 1 kapwoning
(21 november 2018).
-- De Kniepe 23, Stuifzand, bouwen
van een 2 onder 1 kapwoning
(21 november 2018).
BESLUIT AANVRAAG NIET IN
BEHANDELING (datum besluit)
-- A G Bellstraat 29d, Hoogeveen,
bouwen van een opslagloods en
plaatsen van een erfafscheiding
(16 november 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.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Hoogeveen
maakt bekend de volgende melding
op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer te hebben ontvangen:
-- Van Venrooy B.V., Buitenvaart 1129,
7905 SE 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.
VOORNEMEN VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
ZONNEPARK NOORD 120A
(VOORLOPIG ADRES)
TE NOORDSCHESCHUT VOOR
EEN PERIODE VAN 25 JAAR
(UITGEBREIDE PROCEDURE).
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hoogeveen maken bekend
dat zij, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), van plan zijn een vergunning
te verlenen voor onderstaande
zonneparken:
-- Noord 120a (voorlopig adres) te
Noordscheschut, gelegen ten oosten
Schooldijkje en ten zuiden Noord
(artikel 2.1, lid 1, sub a en c Wabo).
Op de voorbereiding van dit besluit is de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, van
toepassing.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken ligt 6 weken ter inzage van
29 november 2018 tot en met 9 januari
2019, in het Compagnieshuis bij de
Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24
in Hoogeveen. De stukken zijn ook te
raadplegen via
www.hoogeveen.nl/zonnepark
of op www.ruimtelijkeplannen.nl

zoek op planid.
NL.IMRO.0118.2018PB8000009_CO01.
Tijdens de inzagetermijn, gerekend
vanaf de dag na publicatie, kunt u bij
B&W mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen. Als u
een mondelinge zienswijze kenbaar wilt
maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team vergunningen
BESLUIT HOGERE
GRENSWAARDEN VAN GOGHLAAN
1 EN 1A TE HOOGEVEEN
Voor het mogelijk maken van woningbouw aan de Van Goghlaan 1 en 1a te
Hoogeveen heeft het college van B&W
hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld op basis van de
Wet geluidhinder. De maximale hogere
grenswaarde bedraagt 50 dB (Lden) op
de gevel van het pand als gevolg van
het wegverkeerslawaai van rijksweg
A28.
De stukken liggen gedurende 6 weken
vanaf 29 november 2018 tot en met 9
januari 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen
via www.hoogeveen.nl/inzage.
Tijdens de ter inzage termijn staat
beroep open voor:
a. degenen die zienswijzen hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
b. belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit.
Het beroepschrift moet in tweevoud
worden gezonden aan de Raad van
State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht, tenzij
beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 8.81 van de Algemene Wet
Bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is
gedaan.
Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw H. Bos van de
gemeente Hoogeveen via telefoonnummer 14 0528.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Domeinweg 13, Fluitenberg, slopen
van een dakkapel
(21 november 2018).
-- Ds Kooimanstraat 35, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(19 november 2018).
-- Jan Dekkerstraat 7, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen (19 november 2018).
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SPORT

November staat in het
teken van handbal
Handbalvereniging Kwiek organiseert
ieder jaar in november in samenwerking met Sportief Hoogeveen het
handbaltoernooi voor de groepen
3 t/m 4.
Afgelopen woensdag 14 november
gingen de groepen 3 en 4 aan de slag
tijdens het jaarlijkse handbaltoernooi.
Maar liefst 13 teams van verschillende
scholen deden mee! Er werd gespeeld op twee velden. Het leuke en
sportieve toernooi werd gewonnen
door het team van de Schuthoek.
Woensdag 21 november waren de
groepen 5 en 6 aan de beurt.

Er deden 6 teams van verschillende
scholen mee en uiteindelijke heeft
een team van ‘t Kofschip de finale
gewonnen! Ook tijdens deze middag
werd er leuk, fanatiek en vooral sportief handbal gespeeld.
Woensdag 28 november vindt het
tweede toernooi voor de groepen
5 en 6 plaats. Tijdens deze middag
doen 6 teams mee van verschillende
scholen. Alle kinderen die met het
toernooi hebben meegedaan kunnen
een paar keer gratis trainen bij handbalvereniging Kwiek.

Maaltijdwandeling
voor senioren
Op maandag 10 december organiseert de sportfunctionaris senioren
van de gemeente Hoogeveen een
maaltijdwandeling vanaf het gebouw
van stichting Salawaku, Zuidwoldigerweg 7 in Hoogeveen.
Vanaf Salawaku starten twee wandelingen door Hoogeveen en directe
omgeving. Er kan gekozen worden
voor een wandeling van 7,5 km (vertrek om 10.00 uur) of een wandeling
van 5 km (vertrek om 10.30 uur).

KOSTEN

De kosten voor de maaltijd zijn € 6,p.p. (contant te voldoen ter plekke).
Alleen wandelen is gratis.
OPGAVE

Voor maandag 3 december via het
e-mailadres
eweismann-hooijer@sportdrenthe.nl
of telefonisch 0528-233775
(maandag t/m donderdag tijdens
kantooruren).

MAALTIJD

Aansluitend aan de wandeling is er
voor de liefhebbers een eigen gemaakte Indische maaltijd in het gebouw van Salawaku.
-- Kraaiheidestraat 30, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen (21 november 2018).
-- Lomanlaan 1-15 en 19-35, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(19 november 2018).
-- Tandarts Schipperstraat 1-15(o),
Gebroeders Poststraat 1-16 (e+o),
Juliana van Stolbergstraat 2-16 (e),
Hoogeveen, slopen van het buitenspouwblad en het verwijderen van
toepassing (22 november 2018).
-- Vreughdenstraat 5, Hoogeveen, verwijderen van een asbesthoudende
plaat uit de woning
(15 november 2018).
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- De heer R. Fidom, recreatieterrein
Schoonhoven, Hollandscheveld,
vrijdag 10 mei 2019 van 12.00 uur tot
zaterdag 11 mei 2019 01.00 uur en
zaterdag 11 mei 2019 van 11.00 uur
tot zondag 12 mei 2018 01.00 uur,
Graveland Festival
(11 november 2018).
-- Mevrouw C. Sloots, Steenbergerpark,
Hoogeveen, zondag 5 mei 2019 van
14.00 tot 18.00 uur, Vrij in het Park
(14 november 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.
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. Karzan Rafeeq Salih,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 17-10-2018
-- Mw. Zhinya Jamal Jalal,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 17-10-2018
-- Mw. Karin Karzan Rafeeq,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen per
17-10-2018
-- Mw. Shahan Karzan Rafeeq,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 17-10-2018
-- Dhr. Said Azzeddin Mahammed
Bedir, Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 17-10-2018
-- Dhr. Akram Khamis Edris,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 17-10-2018
-- Dhr. N.A. Bakayoko, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 17-10-2018
-- Dhr. M. Samarrai, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 17-10-2018
-- Dhr. E. Berdellima, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 17-10-2018
-- Mw. Q.L. Guo, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 17-10-2018
-- Dhr. A. Hosseinnejad Shadiyeh,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 17-10-2018
-- Dhr. B. Rafya, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 17-10-2018
-- Dhr. K Sharma, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 17-10-2018
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.
CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528

