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Stuiterballenrace levert
15.000 euro op voor
Jeugdsportfonds
en Voedselbank

Vrijwilligers geven les
in het Taalhuis in de
bibliotheek Hoogeveen
Ook in Hoogeveen zijn er nog veel mensen die
moeite hebben met het lezen en schrijven van de
Nederlandse taal. Dat kunnen mensen zijn uit andere
landen, maar ook mensen die in Nederland geboren
zijn. In Hoogeveen wordt daarom door vrijwilligers
taalles gegeven in het Taalhuis. Het Taalhuis is
gevestigd in de bibliotheek van Hoogeveen.
In Hoogeveen bestaat momenteel een wachtlijst van mensen die graag taalles willen
hebben. Er wordt dus hard gezocht naar enthousiaste vrijwilligers. Oud-docente
Aly Wuite is al sinds de start van het Taalhuis vrijwilliger. Zij vertelt in dit interview
meer over haar ervaringen.
WAAROM BEN JE TAALVRIJWILLIGER GEWORDEN?
Ik zag een oproep in de krant. Het Taalhuis zocht vrijwilligers. Omdat ik jarenlang les
heb gegeven op de bassischool sprak me dit erg aan. Ik ben gepensioneerd en ben alleen, dus ik kan er tijd voor vrijmaken. Het is mooi om te zien dat je mensen iets kunt
leren. Je leert ze niet alleen de taal, maar je maakt hun wereld ook groter én mooier.
Dat geeft mij ontzettend veel energie!
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Gert Vos hield een presentatie. De raad bespreekt op 7 december a.s. deze
nota.
De fracties van de PvdA, SP, VVD, D66 en GroenLinks hadden gevraagd om
extra informatie over de onderwijshuisvesting en stelden vragen daarover.
Ze wilden onder andere weten wat de stand van zaken was betreffende de
visievorming en welke rol het college daarbij heeft. Verder vroegen ze naar de
voortgang van de gesprekken met RENN 4. Wethouder Jan Steenbergen hield
een presentatie en beantwoordde alle vragen.
De raad werd ook geïnformeerd over het Ambitiedocument Omgevingswet.
Wethouder Bert Otten gaf een presentatie. De ambitie omvat onder andere
een gezonde, veilige en schone fysieke leefomgeving. Hierbij worden inwoners, ondernemers, organisaties en ketenpartners actief betrokken. De rol van
de gemeente wordt meer faciliterend. De gemeenteraad stelt de kaders vast.
Het ambitiedocument wordt op 7 december door de raad besproken.
Als laatste werd de raad geïnformeerd over het afwegingskader zonne-energie. Een aantal fracties had gevraagd om extra informatie, naar aanleiding van
het debat op 9 november jongstleden. Sommige zaken waren nog niet duidelijk genoeg om een besluit te kunnen nemen. Wethouder Gert Vos hield een
presentatie. Op 7 december neemt de raad een besluit over dit onderwerp.
De raad besloot tot deelname aan de regeling samenwerkingsorganisatie
Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Door de fracties van het CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie en GroenLinks werd een verzoek aan het college ingediend om een extra bijdrage te vragen aan het OV-bureau voor het succesvolle
project De Bij. Het college reageerde hier positief op. De raad nam deze motie
unaniem aan.
Door de fracties van de SP en GroenLinks werd nog een verzoek ingediend aan
het college. Zij verzochten het college om te laten toetsen hoe de ontwikkelingen binnen de Treant Zorggroep zich verhouden tot de gemaakte afspraken
binnen de Governancecode Zorg. Deze motie werd met 5 stemmen voor en 22
tegen verworpen.
De raad besloot ook tot:
- Vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan
Hendrikus Zomerweg 11;
- Instemming met de jaarrekening 2016 van de Stichting Bijeen.
De raad besprak de visie Klimaatrobuust Hoogeveen. Op 7 december a.s.
neemt de raad hierover een besluit.

Lunchbijeenkomst agrariërs
Op donderdag 23 november sprak
wethouder Bert Otten met een groepje
agrariërs tijdens een informele lunch. Een
vertegenwoordiging van de RUD, Rendo
en Provincie waren aanwezig om de
deelnemers te informeren over zakene
als milieu, glasvezel en asbestsanering.

Er was voldoende gelegenheid om met
elkaar te spreken, kennis te delen en
de gemeente te informeren waar zij de
sector mee van dienst kan zijn of kan ondersteunen. 'Het was een goed gesprek
en zeker voor herhaling vatbaar', aldus
wethouder Otten.

AAN WIE GEEF JE LES?
Ik geef les aan mannen uit Sierra Leone, Syrië, Irak en China. Ze vertellen aan mij waar
ze tegenaan lopen bij de Nederlandse taal. Ook help ik ze bij aanverwante zaken.
Een meneer wilde graag met de trein reizen om zijn familie te bezoeken, maar hij had
geen idee hoe hij dat moest aanpakken. Daar heb ik hem bij geholpen. Inmiddels is
hij al drie keer op de trein gestapt, fantastisch toch?
WAAR GEEF JE LES EN HOE LANG?
Ik geef les in de bibliotheek, 1 x per week, op een vaste tijd. De les duurt een uur.
In de bibliotheek is voldoende materiaal aanwezig om mee te werken. We beginnen
meestal met het bespreken van de inhoud van de Startkrant. Ik kies dan een onderwerp dat goed bij de persoon past. De Startkrant is een krant met makkelijk geschreven artikelen.
IS HET NIET HANDIGER OM IN GROEPEN LES TE GEVEN?
Dat is misschien wel handiger, maar voor mij zou dat niet fijn werken. Ik houd ervan
om mensen persoonlijk te helpen en aandacht te geven. Elke klant van het Taalhuis
heeft zijn of haar eigen wensen en geen mens is immers hetzelfde. Daarom past deze
manier van les geven volgens mij beter.
KRIJG JE EIGENLIJK BEGELEIDING BIJ HET LESGEVEN?
Ik heb vier weken een training gevolgd Stichting Lezen & Schrijven. Daar leer je iets
over de achtergrond van de mensen aan wie je les geeft. Je moet je goed kunnen
inleven in de persoon die je helpt en begeleidt. Natuurlijk kun je met vragen altijd
direct bij andere taalvrijwilligers of bij de coördinator Liesbeth den Heijer.
Bent u enthousiast door het verhaal van Aly en wilt u ook graag taalvrijwilliger
worden? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
taalhuis@bibliotheekhoogeveen.nl of door even langs te lopen bij de Bibliotheek
Hoogeveen, aan de Willemskade.

SPORT

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Woensdag 29 november
-- Huis aan huis door basisscholen
’t Kofschip en De Schuthoek vanaf
18.00 uur in de wijken Schutlanden, Kattouw en Erflanden.
Woensdag 29 november tot en
met vrijdag 1 december
-- Van woensdag 8.00 uur 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 2 december
-- Huis aan huis door basisschool
De Posthoorn in Pesse vanaf
9.00 uur.
-- Tot 12.00 uur staan er containers
van het Comité Ouderen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt op de
parkeerplaats achter De Opgang
aan de Alteveerstraat.
Maandag 4 december
-- Huis aan huis door Juliana van
Stolbergschool vanaf 18.30 uur in
de Verzetsbuurt, Oranjebuurt en
Centrum/Centrum-noord.
COLLECTEN
Deze week gaat het Leger des Heils
met de collectebus langs de deuren.
UITAGENDA
STAD VAN SINTERKLAAS
Vanaf 19 november tot en met
4 december is de Stad van Sinterklaas
geopend en dagelijks te bezoeken.
Iedereen is van harte welkom.
De entree is gratis.
n www.sinterklaasvanhoogeveen.nl
EXTRA KOOPAVOND
SINTERKLAAS
Op 30 november is er een extra koopavond met het thema Sinterklaas.
De winkels zijn geopend tot 21.00 uur.
VLOOIENMARKT
Op 2 en 3 december is er een
vlooienmarkt in de markthallen in
Hoogeveen.
n www.wildro.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
www.dehoofdletterh.nl/agenda.

Leerlingen van OBS de Schuthoek fietsen
en lopen het meeste naar school
Heeft u de Smederij
De afgelopen maanden hebben leerkind op de fiets of lopend naar school
lingen van OBS Villa Kakelbont, OBS
Apollo, OBS De Schuthoek, OBS De
Zandloper en OBS Vogelvlucht meegedaan aan de fiets- en loopweken.
Aan de kinderen (en hun ouders) is
gevraagd om zoveel mogelijk op de
fiets of lopend naar school te komen.
Iedere leerling die dat deed mocht
een sticker plakken. De groep met het
hoogste percentage heeft een leuke
prijs gewonnen.
STIMULEREN VAN FIETSEN
In het voorjaar van 2018 doen de vijf
basisscholen weer mee aan deze actie
om te kijken of het aantal kinderen
dat fietsend of lopend naar school
gaat meer geworden is. De fiets- en
loopweken zijn onderdeel van het
Drentse beweegprogramma #opfietse
en de Hoogeveense JOGG-aanpak.
JOGG-regisseur Leoni Pleiter: ‘Het
heeft veel voordelen wanneer een

gaat. Het is niet alleen gezond om
‘gratis’ te bewegen maar je levert ook
een bijdrage aan het verbeteren van
het milieu en de verkeersveiligheid
rondom de school.’
TUSSENSTAND PER SCHOOL
Dit jaar wordt er weer erg goed meegedaan aan de fiets- en loopweken.
OBS De Schuthoek staat met Groep
8, 7b, 3c, 5, 6 en 7a op de eerste
6 plekken. Groep 7 van OBS Apollo
volgt met 89%.Van OBS Vogelvlucht
staat groep 7/8 het hoogst met een
percentage van 82. OBS De Zandloper
volgt al snel met 73% van de leerlingen uit de groepen 4/5 en 7/8. Bij
Villa Kakelbont doet groep 4/5 het
best met 55%.

BOUWKAVELS
Heeft u interesse in een kavel van de
gemeente? Elke eerste woensdag van de
maand is er een inloopspreek uur in Punt
H in de Hoofdstraat. Van 15.00 tot 17.00

uur kunt u hier terecht voor al uw vragen
over bouwkavels! Ook kunt u meer
informatie vinden op
www.hoogeveen.nl/kavelstekoop

enquête van uw buurt
of dorp al ingevuld?
De Smederijen gaan weer onderzoeken
wat inwoners van Hoogeveen vinden
van hun woonomgeving. Met de reactie
van inwoners wil de organisatie nog
beter gaan aansluiten op wensen en
meningen over wijken en dorpen.
De enquête bestaat uit diverse vragen,
bijvoorbeeld over uw leefomgeving,
straatverlichting, verkeer en voorzieningen.
KANS OP IPAD
Onder de inzenders van de enquête,
wordt een iPad verloot. U kunt de enquête online invullen via
www.hoogeveen.nl/smederijenquete
Als u geen internetaansluiting heeft,
kunt u de enquête op papier invullen/
ophalen bij Het Oor, Het Anker, De Weideblik, de Volgelwiek of aan de balie
van het gemeentehuis. Als u de vragenlijst op papier thuis wilt ontvangen,
kunt u bellen naar 291691 of mailen
naar info@desmederijenvanhoogeveen.nl
De enquête is tot 13 december via
bovenstaande link beschikbaar. De uitkomsten worden naar verwachting in
het voorjaar van 2018 bekend gemaakt.

Werkbezoek aan zusterstad Martin in Slowakije
Van 9 tot 13 november bezocht een delegatie van gemeente Hoogeveen en de
Stichting Stedenband Hoogeveen zusterstad Martin in Slowakije. Samen met de
Stichting Stedenband Hoogeveen én de
gemeentelijke collega's van Martin werd
een bijzonder programma samengesteld.
Op vrijdag was de officiële ontvangst
op het gemeentehuis met vijf andere
aanwezige partnersteden. Karel Loohuis
sprak de aanwezige delegaties toe en
overhandigde de stad Martin het beeldje
van de Trommelslager.
Op vrijdag bezocht wethouder Otten een
bedrijf in de hightech maakindustrie en
de kamer van Koophandel om een mogelijke handelsmissie voor te bereiden.
Zaterdag bezocht Erik Giethoorn een
aantal projecten in het kader recreatie &
toerisme.
MEDEDELINGEN

Marinke de Jong van het Alfacollege, die
met de delegatie was meegereisd, presenteerde op de vrijdagochtend de resultaten van het Erasmusproject – Key to
succesful international entrepreneurship
- dat scholen uit Hoogeveen, Jicin en
Martin in de voorgaande jaren hebben
uitgevoerd met leerlingen van het mbo.
Op de vrijdagavond was de gehele
Hoogeveense delegatie uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij de gala-avond in
het plaatselijke theater. Daar werden de
awards van de stad Martin op het gebied
van kunst, cultuur, sport en onderwijs &
wetenschappen uitgereikt.
Een heel serieus, maar tegelijkertijd ook
ontspannen onderdeel van het programma was het International Sausage Festival op zaterdag.

MEDEDELINGEN

Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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.
INGETROKKEN AANVRAAG
(datum besluit)
-- Schooldijkje 66 en 68, Noordscheschut, vernieuwen en vergroten van de
dakkapel (22 november 2017).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Eddingtonlaan 7, Hoogeveen, plaatsen
van een fietsenhok met een schutting
(23 november 2017).
-- Grote Kerkstraat 19, Hoogeveen, gewijzigd uitvoeren van de achtergevel en
de balkons van een appartementencomplex waarvoor reeds vergunning is
verleend (23 november 2017).
-- Schoolpad 9, Noordscheschut, aanleggen van een rijbak
(22 november 2017).
INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING
(datum besluit)
-- Boommarter 12, bouwen van een
woning (23 november 2017).
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

Stedenband Hoogeveen–Martin bestaat
sinds 1990 en is gebaseerd op wederzijdse vriendschap met Martin, een stad
in Slowakije. Al vele jaren zijn gemeenschappelijke uitwisselingen en projecten
op vele terreinen tot stand gekomen,
zoals op het gebied van onderwijs, cultuur, kerken, sport, gezondheidszorg en
toerisme.
Door de goede netwerken tussen beide
steden zijn verschillende activiteiten
ontplooid en mogelijk geworden, zoals
de organisatie van een kunstexpositie, de
publicatie van boeken en het organiseren
van stages.

MEDEDELINGEN

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.

SLOOPMELDINGEN (datum acceptatie)
-- Boerdijk 18, Nieuwlande, verwijderen van asbesthoudende materialen
tussen betonafdekkers en gemetselde
kolommen (16 november 2017).
-- De Grasmus 29, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vloerafwerking uit de woning
(22 november 2017).
-- Het Anker 89, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende dorpel uit de
woning (22 november 2017).
-- Kinholtweg 3, Fluitenberg, slopen van
het achterhuis (21 november 2017).
-- Narcisstraat 31, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vloerafwerking en vensterbanken uit de woning
(21 november 2017).
-- Pottingastraat 30, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende schouwplank uit de woonkamer
(23 november 2017).
-- Prinses Marijkestraat 19, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning
(22 november 2017).
-- Rembrandtstraat 5, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning
(22 november 2017).
-- van Echtenstraat 89, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen
(23 november 2017).
-- Wilhelminastraat 20, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
dakplaten (17 november 2017).
-- Zuiderweg 61, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten
(17 november 2017).
BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
NIEUWEROORD, DEELPLAN MIDDENRAAI
84, 2017
Het college van B&W heeft het bestemmingsplan Nieuweroord, deelplan
Middenraai 84, 2017 voorbereid. Het
bestemmingsplan maakt het mogelijk
de bestaande schuur op het perceel in
gebruik te nemen als woning.
De stukken liggen van 30 november
2017 tot en met 10 januari 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.
2017BP9001002-ON01)
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Welke ondernemer komt
met het mooiste plan?
Gemeente Hoogeveen overweegt om
rotondes beschikbaar te stellen voor het
aanbrengen van reclame-uitingen in ruil
voor het onderhoud van de rotonde.

hun plan en ontwerp tot woensdag
29 november mailen naar

Als proef zoekt de gemeente ondernemers die van de rotonde Bethesdastraat Mr. Harm Smeengelaan hun visitekaartje
willen maken. In ruil hiervoor nemen ze
het onderhoud van de rotonde voor hun
rekening. De winnaar wordt gekozen door
inwoners; ze mogen hun stem uitbrengen
op het plan van hun keuze.

De spelregels zijn hieronder te vinden.
Belangrijk aspect is dat de ondernemer
in ruil voor gratis reclame het beheer
van de rotonde op zich neemt.
Dat mag naar eigen inzicht mits de verkeersveiligheid gegarandeerd blijft.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
‘HOLLANDSCHEVELD, WIJZIGINGSPLAN
HOLLANDSCHEVELDSE OPGAANDE
NAAST 38, 2017
Het college van B&W heeft op 21 november 2017 het bestemmingsplan
‘Hollandscheveld, wijzigingsplan Hollandscheveldse Opgaande naast 38, 2017’
vastgesteld. Het plan maakt de realisatie
van een woning mogelijk. Het plangebied bestaat uit het perceel kadastraal
bekend gemeente Hoogeveen, sectie
D, nummer 5192 . Ten opzichte van het
ontwerpwijzigingsplan is bij vaststelling
van het wijzigingsplan geen wijziging
aangebracht.
De stukken liggen van donderdag
30 november 2017 tot en met woensdag 10 januari 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.
2017BPW8024003-VG01)
Beroep/ verzoek voorlopige
voorziening
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 besluit
van het college van B&W treedt 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.

ter attentie van Allinda Rutgers.

PLANNEN VIA MAIL
Geïnteresseerde ondernemers kunnen

MEDEDELINGEN

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het
ontwerpplan bij het college van B&W
indienen. U kunt ook mondeling een
zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt
u contact opnemen met Mark Hoogvliet
van de afdeling Economie en Leefomgeving via telefoonnummer 14 0528.

rotondereclame@dewoldenhoogeveen.nl

MEDEDELINGEN

MEER INFORMATIE
Voor vragen kunt u contact opnemen
met Allinda Rutgers via 0528 - 291672
(op maandag- en woensdagochtend).

MEDEDELINGEN

MILIEU

MEDEDELINGEN

KAPVERZOEK
-- De gemeente geeft toestemming voor
het snoeien/verwijderen van gemeentelijke houtopstand en struiken ter
hoogte van de Toldijk en de Griendtsveenweg in Hoogeveen.

worden aangevraagd bij de rechtbank.
In de beleidsregel is vastgelegd onder
welke voorwaarden de gemeente kan
instemmen met het aanvragen van
een breed moratorium, wat daarvoor
de procedure is en welke partij de
aanvraag namens de schuldenaar kan
indienen.

De gemeente publiceert deze toestemming om u op de hoogte te stellen.
U kunt hiertegen geen zienswijze of
bezwaar indienen.

De beleidsregel breed moratorium
treedt in werking op de eerste dag na
de bekendmaking. De beleidsregel is te
bekijken via de gemeentelijke website.

OVERIG

CONTACT

BELEIDSREGEL BESCHUT WERKEN
Burgemeester en wethouders hebben op
11 juli 2017 de beleidsregel beschut werken vastgesteld. Burgemeester en wethouders zijn hiertoe bevoegd op grond
van artikel 10b van de Participatiewet.

Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

De beleidsregel regelt onder welke voorwaarden een belanghebbende in aanmerking kan komen voor een arbeidsplaats in het kader van beschut werken.
Ook is aangegeven op welke ondersteunende voorzieningen men eventueel een
beroep kan doen.
De beleidsregel treedt in werking op de
eerste dag na de bekendmaking. De beleidsregel is te bekijken via de gemeentelijke website.
NADERE REGELS LEERWERKVOUCHERS EN
STAP-NAAR-WERK VOUCHERS
Burgemeester en wethouders hebben op
11 juli 2017 de Nadere regels leerwerkvouchers en stap-naar-werk vouchers
vastgesteld. Burgemeester en wethouders zijn hiertoe bevoegd op grond van
artikel 10f van de Participatiewet.
In de nadere regels is vastgelegd voor
wie de leer-werkvouchers en de stapnaar-werk vouchers zijn bedoeld, wat
het doel ervan is en welke voorwaarden
gelden. Verder zijn de aanvraagprocedure
en de subsidiebedragen in de nadere
regels beschreven.
De nadere regels treden in werking op
de eerste dag na de bekendmaking. De
nadere regels zijn te bekijken via de gemeentelijke website.
BELEIDSREGEL BREED MORATORIUM
Burgemeester en wethouders hebben op
29 augustus 2017 de beleidsregel breed
moratorium vastgesteld. Burgemeester
en wethouders zijn hiertoe bevoegd op
grond van artikel 5 van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Het breed moratorium is een wettelijke
voorziening in het kader van schuldhulpverlening. Het breed moratorium dient te

INFORMATIE

ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Carstenswijk 104, aanleggen van een
uitrit (22 november 2017).
-- Dr. G.H. Amshoffweg 1, Hoogeveen,
intern verbouwen van een ziekenhuis
(21 november 2017).
-- Hoofdstraat, Hoogeveen, plaatsen van
3 banners (21 november 2017).
-- Kerkweg 45a, Tiendeveen, bouwen
van een overkapping
(17 november 2017).
-- Langewijk 139, Elim, bouwen van een
bijgebouw (21 november 2017).
-- Raadhuisstraat 13, Hoogeveen, vervangen van de bestaande gevelreclame
(21 november 2017).
-- Siemensstraat 13, Hoogeveen,
kappen van een dode eik
(20 november 2017).
-- Sleedoornpage 24, Hoogeveen,
plaatsen van een dakkapel
(18 november 2017).

MEDEDELINGEN

Hoogeveen won de publieksprijs met
een worst waar het Hoogeveens Slokje in
was verwerkt.

Een rotonde in eigen huisstijl:

Gemeente Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Telefoon 140528
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)

Regen of sneeuw en
toch boodschappen
willen doen?
Neem De Bij!

