Het Torentje
De gemeente wenst u een
voorspoedig en gezond 2019

Karel Loohuis: besturen
doe je niet alleen meer
binnen gemeentegrens
‘Als we als gemeente succesvol willen
zijn, moeten we in veel netwerken aanwezig zijn, meepraten en meebeslissen.
Op regionale, provinciale, nationale
en Europese schaal.‘ Dat betoogde
burgemeester Karel Loohuis tijdens
de nieuwjaarsreceptie, gisteren in het
raadhuis. Het is volgens hem een illusie te denken dat we het wel alleen af
kunnen.
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UIT DE RAAD
VERGADERING
De gemeenteraad heeft donderdag
20 december vergadert. Door de vervroegde deadlines in verband met de
feestdagen kon het verslag niet meer
mee in dit Torentje.

Kijk op www.hoogeveen.nl onder
Raad en College voor het verslag van
de raadsavond.

‘In deze snel veranderende wereld blijft
lang niet alles zoals het is. En bij die
veranderingen kunnen we maar beter
bij dan afwezig zijn.’ Volgens hem hoeft
niet alles wat er om ons heen gebeurt
per se in Hoogeveen plaats te vinden.
‘Het is ook vaak in ons voordeel dat
we op regionale schaal iets voor elkaar
krijgen dan alleen specifiek voor Hoogeveen. Want het alternatief zou zijn:
helemaal niet of nergens.’
Volgens Loohuis gaat er in de gezondheidszorg veel veranderen. ‘Onze zeggenschap is beperkt. Maar we moeten
wel aan de tafel komen. Het wordt niet
meer zoals het was. Niet het behoud
van Bethesda moet voorop staan, net
zo min als het behoud van het Scheper of het WZA, maar het behoud van
goede gezondheidszorg voor onze
inwoners, op een evenwichtige manier
verdeeld.’
AMBITIE
Driekwart jaar geleden traden na
verkiezingen een nieuw college van
B&W en een nieuwe raad aan. Loohuis

SPORT

constateert daarbij dat Hoogeveen een
hoog ambitieniveau heeft behouden.
‘Drive en passie zijn onmisbaar als
je een gemeente wil besturen. Zeker
ook een gemeente als Hoogeveen,
waar veel maatschappelijke, sociale
en economische vraagstukken liggen,
die soms een generatielange aanpak
vergen.’ 'Door de inzet van de afgelopen
jaren staan we er goed voor en is een
gezonde basis gelegd voor het oplossen
van de maatschappelijke vraagstukken
en het aanpakken van de kansen voor
Hoogeveen.' In dat verband noemde
Loohuis het streven om de vierde industriële regio van Nederland te worden,
samen met Emmen, Hardenberg en
Coevorden. 'Maar ook het aan elkaar
knopen van bedrijfsleven en onderwijs,
waarbij onderwijs het bedrijfsleven op
maat bedient. Verder noemde hij het
hebben van goede verbindingen een
absolute voorwaarde voor die economische ontwikkelingen. 'Als we dat allemaal goed doen wordt Hoogeveen de
Poort van en naar het Noorden'.
AANTREKKELIJK OM TE WONEN
Een voorwaarde voor een bloeiende
economie is volgens de burgemeester
ook het aantrekkelijk maken van de regio om hier te willen wonen en werken.
´En dat redden we, met alle respect,
echt niet met schapenkuddes, heidevelden en hunebedden. We moeten
een uitdagende regio zijn voor jonge
mensen. Daarvoor hebben we aansprekende bedrijven en uitdagingen nodig,

Sporters uit de gemeente
Hoogeveen voordragen
In het jaar 2018 zijn er weer veel
sporters en teams uit de gemeente
Hoogeveen die een belangrijke prestatie hebben geleverd. Dit kan op
provinciaal, nationaal of internationaal
niveau zijn. De genomineerden in de
categorieën sportman, sportvrouw,
sportploeg en sporttalent van het
jaar wil de gemeente graag huldigen
op woensdagavond 6 februari. Aansluitend aan de huldiging maakt de
gemeente bekend welke sporters uit
Hoogeveen genomineerd worden
voor het Sportgala Drenthe wat plaats
vindt op maandagavond 11 maart in
Assen.
CRITERIA

-- De kampioen(en) moet(en) woonachtig zijn in de gemeente Hoogeveen.
-- Men moet een 1e plaats op provinciaal- of een 1e, 2e of 3e plaats op
nationaal-, Europees- of wereldniveau gehaald hebben.
-- Teams of elftallen moeten kampioen geworden zijn in hun klasse.

-- De beoefende sport van de kampioen(en) dient aangesloten te zijn
bij de Nederlandse sportorganisatie NOC*NSF.
-- Bij teams en elftallen komt uitsluitend het eerste team of elftal
dat kampioen is geworden in
aanmerking.
AANMELDEN/MEER INFORMATIE

Kent u één of meerdere sporters en
teams die hiervoor in aanmerking
komen? Dan kunt u een e-mail sturen aan sportfunctionaris Gerdo van
Dalen via het e-mailadres

gerdo.van.dalen@dewoldenhoogeveen.nl.

Geef hierbij aan om wie het gaat,
welke categorie, de behaalde
sportprestatie(s) en welke sport/
sportvereniging. Aanmelden kan tot
vrijdag 18 januari 2019. Ook voor
meer informatie kunt u bij Gerdo van
Dalen terecht.

Op nieuwjaarsvisite..?
NEEM DE BIJ!

Inzameling
kerstbomen door
Area in tweede
week van januari

In de week van
maandag 7 tot en met
vrijdag 11 januari worden
de kerstbomen ingezameld.
Op de afvalkalender 2019
staat op welke datum u de
kerstboom aan de straat kunt
zetten.
Let op: leg uw kerstboom
vanaf 7:00 uur aan de straat
op een zichtbare plek en niet
tegen een container!
De afvalkalender vindt u op
www.area-afval.nl of op
www.afvalinhoogeveen.nl onder
het kopje ‘Afvalinzameling’. Door
uw huisnummer en postcode
in te toetsen wordt het inzamelschema voor uw straat getoond.
Liever een papieren versie? Deze
kunt u aanvragen bij Area via
telefoonnummer 0591-571080.
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 5 januari
-- Tot 12.00 uur staan er containers
van het Comité Ouderen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt op de
parkeerplaats achter De Opgang
aan de Alteveerstraat.
Maandag 7 januari
-- Huis aan huis door basisschool
Juliana van Stolberg vanaf 18.30
uur in de Verzetsbuurt, Oranjebuurt en Centrum/Centrum-noord.
Dinsdag 8 januari
-- Huis aan huis door basisschool
Het Palet vanaf 18.00 uur in de
wijken Venesluis, Centrum-west
en West/stationsgebied.
-- Huis aan huis door basisschool
Het Spectrum vanaf 18.30 uur in
Hoogeveen-zuid.
Woensdag 9 januari
-- 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 Professor Titus Brandsmaschool op de parkeerplaats
achter de school op het Blankensplein in het centrum van Hoogeveen.
COLLECTEN

Deze en volgende week zijn er geen
collecten wegens de vakantie..
goede sportvoorzieningen en een goed
sportbeleid om iedereen ook de kans te
geven voldoende te bewegen.
De komst van een nieuwe ijsbaan- en
zwembadcombinatie hoort daar zeker
bij. Geen prestigeobject, maar noodzakelijk en passend in onze regionale
uitstraling van het Bentinckspark. En
voor de duidelijkheid: als je de ijsbaan
niet bouwt, maar wel een nieuw zwembad, dan is de Hoogeveense inwoner
duurder uit dan met die combinatie. De
ijsbaan-zwembadcombinatie komt er'.
JUBILEUM SMEDERIJEN
Het thema van de nieuwjaarsreceptie
was dit jaar De Smederijen, de nieuwe
manier van wijkgericht werken. De
Smederijen viert het tienjarig jubileum.
In die tijd zijn tot nu toe 1200 projecten
en projectjes gerealiseerd. ‘We moeten
beseffen dat het een bijzondere manier
van werken is, waarmee we samen
met bewoners al veel hebben bereikt.
We moeten blijven nadenken over hoe
het beter en anders kan. De rol van
bewoners in hun eigen wijk of dorp
wordt almaar groter en belangrijker. En
wij moeten blijven meebewegen met
de ontwikkelingen in de samenleving.
Mensen zijn mondiger geworden, ze
willen zelf aan het roer staan.’
Wilt u de gehele speech lezen? Kijk dan
op www.hoogeveen.nl
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Gemeente Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

