Het Torentje
Ook de kleintjes genieten
van lekkere hapjes tijdens
Hoogeveen Culinair

Leuke naschoolse activiteiten op
www.actiefjonghoogeveen.nl
Dé verzamelplaats voor alle naschoolse activiteiten op het gebied van sport, cultuur,
natuur en creativiteit in Hoogeveen. Hoogeveen is de gemeente van kansen voor
jongeren.
UITGEBREID OVERZICHT
Kinderen, jongeren én hun ouders vinden op www.actiefjonghoogeveen.nl
activiteiten die na schooltijd te doen zijn. Naast het zoeken per thema kan iedereen
ook kijken wat er specifiek in de eigen omgeving of per leeftijd wordt aangeboden.
Een mooie kans om eens te zoeken en een nieuwe sport, natuuractiviteit of
muziekinstrument te ontdekken. In Hoogeveen is altijd wat te doen!
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SPORT

Hoogeveen Sport!
In het centrum van Hoogeveen wordt
zaterdag 15 september de jaarlijkse
sportmarkt gehouden. Dit is al jaren
de plek om kennis te maken met de
verschillende sportaanbieders in de
gemeente.
Nu de sportmarkt Hoogeveen Sportief! wordt gecombineerd met Jong
Hoogeveen krijgen verschillende andere projecten en initiatieven rondom
kinderen en jongeren een podium om
zich te laten zien aan Hoogeveen.

Kijk voor meer informatie op
www.actiefjonghoogeveen.nl.
Bijna vijftig verenigingen hebben
zich aangemeld. De sportmarkt
op zaterdag 15 september wordt
gehouden van 12.45 tot 17.00 uur in
de Hoofdstraat in Hoogeveen.

De winkel voor duurzaam wonen

KOM NAAR DE OPENING!
Hoogeveen woont SLIM verhuist naar het centrum
Hoogeveen woont SLIM is in 2017 van start gegaan in de
wijk Wolfsbos. Om nu iedereen in Hoogeveen te kunnen
helpen bij het verduurzamen en energiezuinig maken
van hun huis, openen wij een nieuwe winkel in het
centrum van Hoogeveen. Op 8 september is de opening!
De feestelijke opening zal plaatsvinden om 14:00 uur
in de nieuwe winkel aan de Van Echtenstraat 10. Kom
langs tijdens de opening en maak kans op één van
onze duurzame prijzen. De hoofdprijs is een draagbaar
zonnepaneel!

MOOIE SAMENWERKING
De website is een initiatief vanuit onder andere Sportief Hoogeveen, IVN,
Bibliotheek Hoogeveen, SWW en Jong Hoogeveen. Deze partijen beheren de site
en plaatsen zelf ook activiteiten voor jeugd. Daarnaast wordt het grootste deel van
de activiteiten aangeboden door lokale organisaties zoals wijkverenigingen, Scala,
natuur- en sportverenigingen en De Tamboer. Zij kunnen gemakkelijk hun aanbod
op de site plaatsen en promoten. Zo is er altijd, overal en voor iedereen wat te doen
en is dit aanbod ook nog eens goed te vinden.
JONG HOOGEVEEN
De website is onderdeel van Jong Hoogeveen. Vanuit Jong Hoogeveen wordt
samen met partners, ouders en kinderen een veilige, stimulerende omgeving
gecreëerd om op te groeien. Een omgeving waarin alle kinderen uit de gemeente
Hoogeveen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, met als doel om ze meer
kansen te bieden als het gaat om bijvoorbeeld onderwijs, werk en 'meedoen' in de
maatschappij. Een goed begin hierbij is een actieve en zinvolle vrijetijdsbesteding,
dus kijk snel op www.actiefjonghoogeveen.nl.

Verkiezing duurzaamste
huis van Drenthe
Dit jaar vindt de verkiezing van het
duurzaamste huis van Nederland
plaats. Trotse huiseigenaren van een
duurzame woning kunnen zich tot en
met 30 september 2018 aanmelden bij
de Nationale Duurzame Huizen Route.
Een deskundige jury beoordeelt de
woningen op onder andere energiezuinigheid, duurzaam materiaalgebruik en klimaatbestendigheid. In
verschillende categorieën zijn prijzen
te winnen. Naast de juryprijzen maken
deelnemers uit Drenthe kans op de
publieksprijs. Inwoners kunnen stemmen op het duurzaamste huis van de
provincie. De provinciewinnaars gaan
door naar de landelijke publieksprijs. De
feestelijke prijsuitreiking vindt plaats in
november.
TOENAME MOOIE DUURZAME
VOORBEELDEN

Veel mensen zijn bezig met het verduurzamen van hun woning en in het
bijzonder is er veel aandacht voor energiebesparing en aardgasvrij wonen.
De Nationale Duurzame Huizen Route
ziet een toename in mooie duurzame
voorbeelden. Op het ervaringsplatform
wisselen huiseigenaren tips en ideeën
uit op het gebied van duurzaam bouwen en wonen. "De verkiezing biedt
huiseigenaren een kans om hun voorbeeld in de schijnwerpers te zetten,”
aldus Eva Petra Simon, organisator van
de Duurzame Huizen Route. “Ook als je

nog niet ‘klaar’ bent met verbouwen,
mag je meedoen".
Het verhaal van de bewoners speelt
een belangrijke rol bij de beoordeling.
Duurzame koplopers krijgen een podium om hun waardevolle verhalen
te delen. De juryprijzen zijn ingedeeld
in vier categorieën gebaseerd op
bouwperiode en type woning. De jury
staat voor een grote uitdaging om de
goede voorbeelden met elkaar te vergelijken. De jury wordt gevormd door
Ad Straub (Universitair Hoofddocent
Bouwkunde TU Delft), Leen van Dijke
(voorzitter Stroomversnelling en Strategic Committee Nationaal Energie
Bespaarfonds), Jan Tjemme van Wieringen (onderzoeker bij MilieuCentraal)
en Fenneken Anneveld-van Wesel
(architect en monumentenspecialist).
Het vijfde jurylid wordt in september
bekendgemaakt.
FEESTELIJKE UITREIKING

Huiseigenaren kunnen hun woning
aanmelden op

www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing.

Op vrijdag 23 november is de bekendmaking en prijsuitreiking van de
landelijke publieks- en juryprijzen voor
de verkiezing ‘Duurzaamste huis van
Nederland’.
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 1 september
-- 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 de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld
vanaf 8.30 uur in Hollandscheveld.
Dinsdag 4 september
-- Huis aan huis door basisschool
Het Palet vanaf 18.00 uur in de
wijken Venesluis, Centrum-west
en West/stationsgebied.
COLLECTEN

Deze week zijn er geen collecten.
Volgende week gaat KWF
Kankerbestrijding met de collectebus
langs de deuren.

UITAGENDA
Een compleet overzicht van
evenementen in de gemeente
Hoogeveen vindt u op
n www.hihihoogeveen.nl/agenda.

Informatieavond
Zonnepark
noord/Schooldijkje
Noordscheschut
Om een goede indruk te krijgen van
de plannen en ontwikkelingen van het
zonnepark wordt door LC Energy een
informatiebijeenkomst georganiseerd.
Voor dit park is op 25 april 2018 een
aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De informatieavond
vindt plaats op woensdag 5 september
tussen 19.00 en 21.00 uur in Café
Troost (Drostenraai 5-7) te Noordscheschut.

Inloopavond rondweg
Hollandscheveld
De aanleg van de rondweg in Hollandscheveld is in volle gang. De rondweg
is een grote wens van Hollandscheveld
om zo overlast van verkeer in de dorpskern te verminderen. ‘Daarnaast is de
rondweg aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven op bedrijventerrein Riegmeer’,
aldus wethouder Erwin Slomp.
Om inwoners van het dorp en andere
geïnteresseerden te informeren over
het project, houdt de gemeente een
inloopavond. De wethouder geeft dan
een korte update over het project. Ook
krijgt u de gelegenheid om uw vragen
te stellen over het project.
Wanneer: Dinsdag 4 september 2018
Waar:
Dorpshuis Het Anker in
Hollandscheveld
Hoe laat: Van 19.30 tot 20.30 uur
U bent van harte welkom!

Laat je weten of je komt? Aanmelden kan via:
www.hoogeveenwoontslim.nl/nieuwewinkel
Voor vragen kun je ons altijd bellen of mailen!

 14 0528
 info@hoogeveenwoontslim.nl

Aanmelden voor de gemeentelijke nieuwsbrief
kan via www.hoogeveen.nl/actueel

Het Torentje - 29 augustus 2018

Bezwaarschriften
commissie
De bezwaarschriftencommissie komt
bijeen op woensdag 5 september in
Commissiekamer 2 van het raadhuis.
De bijeenkomst is openbaar.
Om 10.10 uur behandelt de commissie
het bezwaarschrift tegen een besluit van
het college van B&W over de Drank- en
Horecawet.

Prettig vervoer voor
iedereen!
NEEM
DE BIJ!

Wijkcentrum Krakeel zoekt
vrijwilligers

Onderzoek MKB vriendelijkste
gemeente

Wijkcentrum Krakeel is op zoek naar
enthousiaste gastvrouwen en gastheren. Het wijkcentrum heeft een
spilfunctie in de wijk waar alle bewoners zich op een prettige manier
mogen thuis voelen.
Het wijkcentrum is een plek waar
mensen elkaar ontmoeten en sociale
contacten vergroot worden.

Ondernemers zorgen voor onder andere werkgelegenheid, voor leefbare
binnensteden en welvaart.

TAKEN

-- Het openen en opstarten van de
bar en de keuken
-- Het gastvrij ontvangen van gasten
en gebruikers van de bar
-- Het opnemen van bestellingen en
zorgen voor een correcte afhandeling
-- Het zorgvuldig omgaan met materialen en apparatuur

-- Verstrekken van informatie over
activiteiten
-- Het sluiten en schoonmaken van de
bar en keuken
Daarnaast ben je gastvrij en uitnodigend, gemotiveerd, verantwoordelijk
en in de avonden beschikbaar.
Voor het werken in de horeca is een
IVA certificaat of Sociale Hygiëne verplicht. Heb je dit niet in bezit? Dan ben
je bereid deze te halen.

Daarom vindt de gemeente het belangrijk om te weten welke onderdelen van
het beleid volgens ondernemers beter
kan. Daarnaast wil de gemeente graag
weten hoe de dienstverlening ten opzichte van andere gemeenten is.

Wilt u meer informatie over deze functie of wilt u zich aanmelden?
Stuur dan een mail naar
secretaris@wijkcentrumkrakeel.nl

Als gemeente Hoogeveen doen wij
daarom dit jaar mee met de verkiezing
MKB vriendelijkste gemeente en zijn
we benieuwd naar de mening van
ondernemers in onze gemeente. Vanaf
4 september ontvangen ondernemers
een brief met daarin een uitnodiging
om de enquête digitaal in te vullen.

BESLUIT AANVRAAG NIET IN
BEHANDELING
(datum besluit)
-- Hoofdstraat 85, Hoogeveen, uitbreiden bestemmingscategorie met
horecabedrijven
(23 augustus 2018).

-- Samuelswijk 1a, Elim, verwijderen
van asbesthoudende platen
(22 augustus 2018).
-- Wethouder Robaardstraat 117, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(21 augustus 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

EVENEMENTEN

INFORMATIE EN AANMELDEN

Dit onderzoek geeft de noodzakelijke
inzichten om een bijdrage te leveren
zodat ondernemers op een prettige
en succesvolle manier kunnen blijven
ondernemen in onze gemeente.
Mocht u vragen hebben, neem dan
contact op met de gemeente, via
Rogier Molenaar tel: 14 0528.

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- De Waring 27, Hoogeveen, het bouwen van een schutting
(14 augustus 2018).
-- Domeinweg 13, Fluitenberg, een
functiewijziging van agrarisch naar
wonen
(15 augustus 2018).
-- Dorpsstraat 28a, Pesse, het bouwen
van een bedrijfspand
(21 augustus 2018).
-- Pesserdijk 1b, Hoogeveen, het bouwen van een erker
(20 augustus 2018).
-- Plesmanstraat 22, Hoogeveen, het
bouwen van een kantoorunit
(15 augustus 2018).
-- Schutstraat 40, Hoogeveen, het verbouwen van een winkelpand
(23 augustus 2018).
-- Van Echtenstraat 42, Hoogeveen, het
verbouwen van een kantoorgebouw
naar een appartementengebouw
(16 augustus 2018).
INGETROKKEN AANVRAGEN
(datum)
-- Mathijssenstraat 20, Hoogeveen,
bouwen van een tuinhuis
(22 augustus 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.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Fluitenbergseweg 69, Fluitenberg,
tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van de
landschappelijke tuin voor horecaactiviteiten en het bouwen van een
schuur voor stalling en opslag met
een tijdelijke instandhoudingstermijn
(21 augustus 2018).
-- Kanaal W.Z. 76, Tiendeveen, uitbreiden van de woning
(17 augustus 2018).
-- De Waring 27, Hoogeveen, bouwen
van een schutting
(21 augustus 2018).
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN (datum besluit)
-- Alteveerstraat 54 (voorlopig adres)
te Hoogeveen, bouwen van een
appartementencomplex
(21 augustus 2018).
-- Krakeelsedijk 40, Hollandscheveld,
aanleggen van een uitrit en het
kappen van een boom
(23 augustus 2018).

Vakantie voorbij?
Check de batterij!

Tips van Smokey
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaats de rookmelder(s) meteen na aanschaf
Hang rookmelders in de vluchtwegen en in (slaap)kamers
Plaats rookmelders tegen het plafond
Plaats op iedere verdieping rookmelders
Voorkom ongewenste meldingen:
- plaats rookmelders op voldoende afstand van het gasfornuis en de douche
- hou uw rookmelder vrij van stof
Test 1x per maand de rookmelder
Vervang de batterij van de rookmelder op tijd
Wist u dat er speciale rookmelders zijn voor doven- en slechthorenden?
Een trilkussen en flitslicht zorgt er voor dat u gealarmeerd wordt

www.brandveiligheidthuis.nl
Drenthe

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

SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Brugstraat 18, Nieuwlande, verwijderen van asbesthoudende platen van
de garage
(22 augustus 2018).
-- Brugstraat 33, Nieuwlande, verwijderen van asbesthoudende platen
(22 augustus 2018).
-- Brugstraat 87, Nieuwlande, verwijderen van asbesthoudende materialen
(21 augustus 2018).
-- Dahliastraat 11, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(22 augustus 2018).
-- De Grasmus 15, verwijderen van
asbesthoudende materialen uit de
woning
(23 augustus 2018).
-- De Lijster 43, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vensterbanken uit de woning
(23 augustus 2018).
-- De Vos van Steenwijklaan 19, Hoogeveen, slopen van een duivenhok
(23 augustus 2018).
-- Jan Dekkerstraat 23, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning
(23 augustus 2018).
-- Lindenlaan 2, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudend zeil uit de
woning
(23 augustus 2018).
-- Lodderstraat 37, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen van een tuinhuisje
(22 augustus 2018).
-- Nadirlaan 16, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit de woning (22 augustus 2018).
-- Otto Zomerweg 31, Hollandscheveld,
verwijderen van asbesthoudende
materialen
(22 augustus 2018).

AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Niquell, Julianastraat te Hoogeveen,
21 en 22 september 2018, relatiebijeenkomst en open dag in verband
met sloop oude MAC
(20 augustus 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)
-- OBS ’t Kienholt, grasveld voor de
school aan de Van Leeuwenhoekstraat te Hoogeveen, 7 september
2018 van 16.00 uur tot 17.30 uur,
circusvoorstellingen
(22 augustus 2018).
-- Vereniging voor Plaatselijk Belang
Noordscheschut, evenemententerrein in Noordscheschut aan de Meester Kosterweg, 26 augustus 2018 tot
en met 1 september 2018, feestweek
Noordscheschut
(20 augustus 2018).
-- Mevrouw Krikken, rondom wijkgebouw de Magneet, winkelcentrum de
Grote Beer en in het Sterrenpark,
22 september 2018 van 08.00 uur
tot 23.00 uur, wijkfestival
(23 augustus 2018).
-- Stichting Bijeen, Steenbergerpark te
Hoogeveen, 26 september 2018 van
08.00 uur tot 12.00 uur, sportochtend voor de groepen
1 tot en met 4 (23 augustus 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.

MILIEU
PUBLICATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Hoogeveen
maakt bekend de volgende melding
op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer te hebben ontvangen:
-- Aldi, De Weide 2a Hoogeveen.
De melding heeft betrekking op het
oprichten van een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
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
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)

