Het Torentje
Frisse duik vanaf brug verleidelijk,
maar levensgevaalijk...
en streng verboden

Gevaar voor legionella:
spoel na vakantie alle
waterleidingen door
Als u weer thuiskomt van vakantie, loopt u een verhoogd risico op een infectie met
de legionellabacterie. Water dat lang niet gebruikt wordt, verslechtert als het boven
de 25 graden uitkomt. En daar is in deze periode zeer grote kans op. Spoel daarom
alle leidingen goed door als u weer thuiskomt van vakantie.
Veel mensen miskennen de gevaren van kranen die langer dan een week niet worden gebruikt. Daardoor komen onnodig veel legionellabesmettingen voor onder
teruggekeerde vakantiegangers. Jaarlijks zijn er honderden meldingen, maar waarschijnlijk komen er in werkelijkheid veel meer besmettingen voor.
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Acht inwoners worden Nederlander
Sinds donderdag mogen acht inwoners van de gemeente zich Nederlander
noemen. Tijdens een korte ceremonie in het Raadhuis ontvingen zij van burgemeester Karel Loohuis de officiële bekendmaking.

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
donderdag 5 september in het gemeentehuis van
Hoogeveen om 20.00 uur (aanvang vanaf 19.45
uur, in de Burgerzaal).
Meld je 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.

MEDEDELINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
RECTIFICATIE
In het Torentje van week 29
(17 juli 2019) stond onder verleende
vergunningen gepubliceerd:
-- Het Oosterveld 2 (nabij Toldijk 31),
Hoogeveen, aanleggen van middenspanningskabels en een glasvezelbuis (10 juli 2019).
De juiste omschrijving moet zijn:
-- Het Oosterveld 2 naar nabij Toldijk 31,
Hoogeveen, aanleggen van middenspanningskabels en een glasvezelbuis (10 juli 2019).
INGETROKKEN AANVRAGEN
(datum besluit)
-- De Korte Lange 2, Pesse, plaatsen
van een dakkapel aan de achterzijde
van de woning (23 juli 2019).
-- Schutstraat 106, Hoogeveen,

TIPS
Stilstaand water in leidingen dat warmer wordt dan 25 graden verhoogt
de kans op vermenigvuldiging van de
legionellabacterie. Ook blijven bepaalde stoffen achter in stilstaand water,
zoals metalen uit de drinkwaterleiding. Dit zijn de tips om problemen te
voorkomen.
-- Spoel na de vakantie alle koud- en
warmwaterkranen een minuut
door, de douche zelfs 4 à 5 minuten
-- Laat het water rustig stromen en
voorkom daarbij dat het water
vernevelt door de sproeikop onder
water in een emmer te houden of in
een washandje
-- Zorg ervoor dat het warme water
uit alle kranen een temperatuur van
minstens 55 graden heeft
-- Spoel ook de tuinslang door, die kan flink opwarmen in de volle zon. Voorkom ook
hier verneveling
-- Spoel ook alle kranen door op de vakantiebestemming
-- Reinig en ontsmet regelmatig het bubbelbad en jacuzzi
ERNSTIGE LONGONTSTEKING
Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. Veteranenziekte
is een ernstige longontsteking. Er bestaat ook een lichtere vorm van infectie: de
legionellagriep. Besmetting met legionella gebeurt via de longen. U kunt alleen
besmet raken als u besmette druppeltjes waternevel inademt. Bijvoorbeeld in douches, stoombaden of bubbelbaden kunt u besmet raken met legionella.
Het is niet gevaarlijk om besmet water te drinken. Ook is legionella niet over te dragen van mens op mens.
GROTER RISICO

Mensen die meer kans hebben om een ernstige longontsteking te krijgen zijn ouderen, mensen met een slechte gezondheid of een verminderde afweer en rokers.
Longontsteking door Legionella komt bijna nooit voor bij mensen die jonger zijn
dan 40 jaar.

Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
bouwen van een winkelpand
(24 juli 2019).
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Brugstraat 85 a, Nieuwlande, plaatsen van een sanitair gebouw
(24 juli 2019).
-- De Marke 8, Pesse, uitbreiden van
een sportcomplex (25 juli 2019).
-- De Tippe 5, Fluitenberg, uitbreiden
van de woning (22 juli 2019).
-- Dorpsstraat 1, Elim, splitsen van de
woning (24 juli 2019).
-- Het Hoosvat 50, Elim, bouwen van
een vrijstaande woning met aangebouwd bijgebouw (19 juli 2019).
-- Het Hoosvat 50, Elim, tijdelijk plaatsen van een stacaravan (19 juli 2019).
-- Kalenberg 2, Fluitenberg, bouwen
van een schuur (23 juli 2019).
-- Schutsplein 100, Hoogeveen, plaatsen van gevelreclame (22 juli 2019).

-- Trambaan kavel 10, Nieuweroord,
bouwen van een woning en schuur
(18 juli 2019).
-- Zonnepark Oosterveld 2 te Hoogeveen, bouwen van een aansluitstation (24 juli 2019).
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.
INGETROKKEN
OMGEVINGSVERGUNNING
-- Pesserstraat 18, Hoogeveen, bouwen
van een woning (23 juli 2019).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Brugstraat 62, Nieuwlande, uitvoeren
van een bodemsanering
(23 juli 2019).

-- Buitenvaart 1202, Hoogeveen,
uitbreiden van een bedrijfspand
(22 juli 2019).
-- Edelhert 9, Hoogeveen, bouwen van
een berging (24 juli 2019).
-- Kanaal W.Z. 26, Tiendeveen, kappen
van een kastanjeboom (11 juli 2019).
-- Van Limburg Stirumstraat 49, Hoogeveen, vergroten van de woning
met aanbouw (23 juli 2019).
-- Vijfhoek 3, Fluitenberg, bouwen van
een woning (24 juli 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.
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.
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 3 augustus
-- Tot 12.00 uur staan er containers
van Comité Ouderen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt op de parkeerplaats achter De Opgang aan
de Alteveerstraat.
-- Huis aan huis door basisschool
De Posthoorn in Pesse vanaf
9.00 uur.
COLLECTEN

Deze en volgende week zijn er geen
collecten vanwege de zomervakantie.

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

Gemeente snoeit
9 Boomhazelaars
De gemeente is deze week begonnen
met het terugsnoeien van negen hergebruikte boomhazelaars in de Hoofdstraat.
Deze bomen hebben het, mede door
het extreem warme weer, erg zwaar.
De bomen staan in het gedeelte Hoofdstraat waar nu gewerkt wordt aan fase
1 van de herinrichting.
Bij het verplanten zijn de bomen al
aanzienlijk teruggesnoeid. Om de
overlevingskans te vergroten moet de
gemeente de bomen nog verder terugsnoeien.
Ongeveer een derde van de kroon (het
bovenste gedeelte van een boom)
wordt gesnoeid. De vorm blijft behouden. Op deze manier wordt de
bladmassa kleiner en verliest de boom
minder vocht.

Werk aan de weg:

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

ZOMERS
TERRASJE?
NEEM DE BIJ!
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MEDEDELINGEN
U kunt ook digitaal een verzoekschrift
indienen bij de rechtbank. Voor meer
informatie zie www.rechtspraak.nl.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Asterstraat 9, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit de woning (22 juli 2019).
-- Beukencamp 15, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuurtje (23 juli 2019).
-- Helios 104, Hoogeveen, verwijderen
van asbest (23 juli 2019).
-- Kerkweg 51a, Tiendeveen, verwijderen van asbest (24 juli 2019).
-- Schuttevaer 97, Hoogeveen, afvoeren van asbesthoudende dakplaten
(18 juli 2019).
-- Van Limburg Stirumstraat 67, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen (25 juli 2019).
-- Veldkampstraat 8, Hollandscheveld,
verwijderen van asbest (24 juli 2019).
-- Zuidwoldigerweg 53, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
dakplaten (24 juli 2019).
VERLEENDE O
MGEVINGSVERGUNNING
(uitgebreide procedure)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen
maakt bekend dat het de volgende
maatwerkvoorschriften op grond van
het Activiteitenbesluit vast stelt:
-- A.G. Bellstraat 55 Hoogeveen, maatwerkvoorschrift geluid, zaaknummer
HZ_WABO 2018/0403.
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit
zijn geen zienswijzen ontvangen. Het
besluit is niet gewijzigd ten opzichte
van het ontwerpbesluit. U kunt het
besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang
van 30 juli 2019 in de Gemeentewinkel
tijdens de openingsuren.
Gedurende de ter inzage termijn van
zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig
een zienswijze hebben ingediend tegen
het ontwerpbesluit en door belanghebbenden die willen opkomen tegen
wijzigingen in het besluit ten opzichte
van het ontwerpbesluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht.
Ook kan beroep worden ingesteld door
belanghebbenden die redelijkerwijs niet
kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het
instellen van beroep zijn griffierechten
verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit
kan, als onverwijlde spoed dat vereist,
ook om een voorlopige voorziening
worden gevraagd. Het verzoek moet
worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek heeft een schorsende werking. U kunt ook digitaal
procederen. Meer informatie vindt u op
de website van de Rechtbank.
EVENEMENTEN
VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Vue Cinema’s, Steenbergerpark in
Hoogeveen, 12 september 2019 van
20.30 uur tot 00.00 uur, besloten
buitenbioscoop Movietruck
(22 juli 2019)
-- Multicultureel Festival, Hoofdstraat
Noord, in Hoogeveen, 28 september
2019 van 10 tot 22 uur, multicultureel
festival (22 juli 2019)
-- Stichting Gedeelde Verhalen, voetbalveld HZVV, 25 tot en met 28 augustus alle dagen van 19.30 uur tot 21.30
uur, “aan de andere kant”
(22 juli 2019)
-- Mevrouw Stevens, De Poste en
De Boeten in Hollandscheveld, 24
augustus 2019 van 11.00 uur tot
20.00 uur, straatfeest met kindermiddag (25 juli 2019)
-- Tractorpulling Hoogeveen, perceel
Europaweg 29 in Noordscheschut,
16 en 17 augustus 2019, tractorpulling Hoogeveen (25 juli 2019)
-- Siertuinvereniging Elim, in en rondom
Elim, 14 september 2019 van 12.00
uur tot 16.00 uur, Daliacorso
(25 juli 2019)
-- De Tamboer, Hoofdstraat in Hoogeveen, 28 september 2019 van 16.00
uur tot 17.00 uur, geluid ten gehore
brengen dmv doedelzakspelers
(25 juli 2019)
-- Stichting Trappen, Happen en Stappen, diverse locaties in Hoogeveen,
20 tot en met 23 augustus 2019,
fietsevenement Trappen, Happen en
Stappen (25 juli 2019)
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- In verband met de Pulledag op donderdag 1 augustus 2019 zijn de volgende wegen afgesloten van 08.00
uur tot 18.00 uur:
-- Schutstraat, vanaf rotonde
Zuiderweg/Van Limburg
Stirumstraat tot de ovonde
-- de weg van het Schutsplein
richting de Schutstraat
-- de weg van het Reviusplein
richting de Schutstraat
-- de inrit van Echtenstraat vanaf
het Van Echtenplein (18 juni 2019)

-- In verband met het straatfeest aan de
Boeten en de Poste in Hollandscheveld is op zaterdag 24 augustus 2019
van 11.00 uur tot 20.00 uur de Poste
afgesloten (23 juli 2019)
-- In verband met het Daliacorso op 14
september 2019 in Elim is de Gosem
Engelsstraat afgesloten van 12.00
uur tot 16.00 uur (25 juli 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. 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.

OVERIG
INTREKKEN BELEIDSREGELS
UITWEGEN
Burgemeester en wethouders hebben
op 9 juli 2019 de Beleidsregels uitwegen ingetrokken.

Gelet op de op 27 juni 2019 vastgestelde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening is de grondslag voor de
beleidsregels vervallen, om deze reden
hebben wij besloten om de beleidsregel
in te trekken.
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van Burgerzaken blijkt
dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de
Basis Registratie Personen (BRP) staan
ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten.
Dit betekent dat zij formeel niet meer op
dat adres staat.
Het gaat om:
-- Dhr. Nedal Abdel Latif Yousef Aldawoudi, Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 26-06-2019
-- Dhr. Safarpour Baghban Rashti,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 26-06-2019
-- Dhr. A.R. Javanmardi Moghadam,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 26-06-2019
-- Dhr. Twana Nozat Said, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 26-06-2019

doe altijd
ramen dicht,
lichtje aan,
deur op slot!

ook als je maar heel
even weggaat
Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

-- Dhr. C.H.M. Vets, Krommewijk 16,
Nieuweroord per 26-06-2019
-- Mw. S.M. Sitnik, Crerarstraat 11,
Hoogeveen per 26-06-2019
-- Mw. B.B. Śliż, Crerarstraat 11,
Hoogeveen per 26-06-2019
-- Dhr.G. Sebestyén, Jonkheer
de Jongestraat 9, Hoogeveen
per 26-06-2019
-- Dhr R. Wind, Lomanlaan 123,
Hoogeveen per 26-06-2019
-- Mw. P. Maes, Curiestraat 173,
Hoogeveen per 26-06-2019
-- Dhr. P.H.T. Valckx, Albert Steenbergenstraat 14, Hoogeveen
per 26-06-2019
-- Dhr. J. Meijer , Tandarts Schipperstraat 16, Hoogeveen
per 26-06-2019
-- Dhr. C. à Tellinghusen, Joh Poststraat 57, Nieuwlande
per 26-06-2019
-- Dhr. X. Zhang, Toldijk 23, Hoogeveen per 26-06-2019
-- Dhr. G. Grigoryan, De Lijster 63,
Hoogeveen per 26-06-2019
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. 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.

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

Maak het inbrekers niet te makkelijk.

