Het Torentje
Heerlijk avondje is gekomen,
de laatste dag van Sint in
Hoogeveen

Asbest verwijderen?
Sluit speciale lening
af via de gemeente
Asbest is kankerverwekkend. De landelijke overheid stimuleert al jaren de sanering
van asbestdaken met behulp van subsidie. Op 31 december 2024 gaat het verbod
op asbestdaken in. In 2019 stopt de subsidie op asbestsanering. Het budget van
deze subsidieregeling is naar verwachting vóór het einde van dit jaar op. Het nu
geïnventariseerde asbest ligt deels op daken van particulieren. Op stallen, schuren
maar ook op huizen of delen daarvan.
STIMULERINGSREGELING

Foto: Kim Stellingwerf

UIT DE RAAD
AGENDA 6 DECEMBER
De gemeenteraad vergadert
donderdag 6 december vanaf 19.00
uur.
-- 19.00 uur: Vrij spreekrecht ‘Praat
met de raad’. Gedurende een half uur
kunnen inwoners in gesprek met de
raad. Zij bepalen zelf het onderwerp.
Het is niet verplicht, maar als u gebruik wilt maken van het spreekrecht
tijdens deze ronde is het – als voorbereiding, voor raadsleden – prettig
om te weten over welk onderwerp
het gaat. Aanmelden kan telefonisch
via 140528 of per e-mail via
griffie@hoogeveen.nl.
-- 19.30 uur: Benoeming Arie Vos van
Gemeentebelangen als raadslid. Hij
volgt Jaap Fidom op, die om gezondheidsredenen stopt.
-- 19.45 uur: Bespreking parkeermaatregelen (verhoging uurtarief en
uitbreiding van het aantal uren en
dagen voor het betaald parkeren in
het centrum van Hoogeveen).

Voor de verwijdering van asbest bestaat een stimuleringsregeling. Het is een lening
met lage rente die de gemeente verstrekt aan particulieren die een eigen woning
bezitten. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de lening uit. Met de
stimuleringslening kan een particuliere woningbezitter tegen beperkte kosten de
eigen woning verbeteren. Vaak willen huiseigenaren in één moeite door hun hele
woning verbeteren. Naast het verwijderen van asbest, kunt u dus gelijk uw loden
leidingen vervangen of maatregelen nemen voor het verbeteren van de woon- en
leefkwaliteit. Ook verenigingen van eigenaren kunnen in aanmerking komen voor
de regeling.

-- 21.00 uur: Bespreking bouw Kindcentrum Wolfsbos en voorstel aangepaste begroting 2019 van Alescon.
-- 22.00 uur: Besluiten over onder
meer de belastingverordeningen
2019, de verordening adviesraad sociaal domein en het bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan van
Limburg Stirumstraat 1, 2016.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht over een van de onderwerpen op de agenda, kunt u contact
opnemen met de griffie, telefoon 14
0528 of e-mail griffie@hoogeveen.nl.
U krijgt dan maximaal drie minuten de
gelegenheid om de raad te informeren.
De complete agenda vindt u op
www.hoogeveen.nl/gemeenteraad.
De vergadering kunt u volgen via onze
website of beluisteren via Radio Hoogeveen. De raadsavond is openbaar.
Iedereen is van harte welkom.

Scholen doen mee aan
EU Schoolfruit
Dit schooljaar nemen 27 basisscholen
in de gemeente Hoogeveen deel aan
EU schoolfruit. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit
en groente te eten. De deelnemende
basisscholen ontvangen twintig
weken lang iedere week drie stuks
groente en fruit voor alle leerlingen.
De Europese Unie betaalt.

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 8 december
-- Huis aan huis door muziekvereniging Irene en basisscholen
De Regenboog en Het Blokland
vanaf 9.00 uur in Nieuweroord en
Noordscheschut. Het startpunt is
op de Molenweg 39 in Tiendeveen
nabij Noordscheschut.
Dinsdag 11 december
-- Huis aan huis door basisschool
Het Spectrum vanaf 18.30 uur in
Hoogeveen-zuid.
COLLECTEN

De maand zijn er geen collecten.

UITAGENDA
VLOOIENMARKT

Op 8 en 9 december is er van 10.00
tot 16.00 uur een vlooienmarkt in de
markthallen in Hoogeveen.
n www.wildro.nl.
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda
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AANTREKKELIJKE REGELING

- Het rentepercentage is 3% lager dan het 10- of 15-jaarstarief van SVn,
afhankelijk van de looptijd van de lening. Het minimale rentepercentage is 0,5%
- De rente staat de gehele looptijd vast
- De looptijd bedraagt 15 jaar. Als de lening lager is dan € 7.500, is de looptijd
10 jaar
- De hoogte van de lening is minimaal € 2.500 en maximaal € 20.000. De totale
stimuleringslening aan een VvE bedraagt tussen de € 7.500 en de € 200.000
- Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan
LENING AANVRAGEN

Lees meer over de regeling op de gemeentesite bij
www.hoogeveen.nl/Wonen_en_Leven/Wonen/Leningen/Stimuleringslening.
Daar vindt u een aanvraagformulier dat u naar de gemeente stuurt. Lever daarbij
ook offertes aan voor de geplande werkzaamheden. De gemeente toetst de
aanvraag aan de verordening; ook die vindt u op de gemeentesite.
Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en het
aanvraagformulier om de lening bij SVn aan te vragen voor de financiële toets.
De financiële toets door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de
lening. SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet.

SPORT
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Regelingen in het Kindpakket
December is een dure maand. Kinderen
kijken uit naar het bezoek van Sinterklaas of de Kerstman en hopen op
mooie cadeaus. Voor ouders die moeite
hebben om de eindjes aan elkaar te
knopen is dit een stressvolle tijd. Voor
deze ouders is er het Kindpakket.
Het Kindpakket is een verzameling van
regelingen voor kinderen van 0 tot 18
jaar. Eén van de regelingen is het onderhoud van de fietsen van kinderen.
Daarnaast kunnen ouders elk jaar twee
vergoedingen voor hun kind uitkiezen.
Het gaat om een jaarabonnement op
de speel-o-theek, een 12-badenkaart
bij zwembad De Dolfijn en een identiteitskaart of reisdocument (alleen voor
statushouders).

VOORWAARDEN

De voorwaarden om voor het Kindpakket in aanmerking te komen zijn:
-- Het kind is 17 jaar of jonger.
-- Gehuwden of samenwonenden
hebben een maximum inkomen van
€ 1.708,39 netto per maand.
-- Alleenstaande ouders hebben een
maximum inkomen van € 1195,87
netto per maand.
Het aanmeldformulier en alle informatie
over het Kindpakket is te vinden op
www.hoogeveen.nl/kindpakket.
Vragen? Neem contact op met de
gemeente Hoogeveen via telefoonnummer 14 0528 of mail uw vraag naar
kindpakket@hoogeveen.nl.

Nomineer Jong
Hoogevener
van het jaar!
Kent u een Hoogeveense jongere of
een groep jongeren
die een bijzondere
prestatie heeft geleverd in 2018?
Wacht niet langer en nomineer hem
of haar voor de titel ‘Jong Hoogevener
van het jaar’. Stuur naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer
van de genomineerde en uw motivatie
naar jong@hoogeveen.nl.
U kunt ook een bericht sturen via
whatsapp naar 06 - 40 79 12 72 of
stuur een bericht naar de facebookpagina of Instagram van Jong Hoogeveen. Inzenden kan tot 10 december!
De Jong Hoogevener van het jaar
wordt gekozen door een jury die bestaat uit kinderen en jongeren.

Aanmelden
voor de
gemeentelijke
nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van
het gemeentelijke nieuws?
Meld u dan aan voor onze
e-mailservice. Kijk op
www.hoogeveen.nl/Actueel.
U kunt zich abonneren op
de volgende nieuwsbrieven:
Jong Hoogeveen, Hoogeveen
werkt aan werk, Nieuwsberichten,
Ondernemersnieuws, Sportief
Hoogeveen.
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Vrijwilligers gezocht:

Soort...

van de maand
Iedere maand zet het IVN een
plant of dier in de schijnwerpers.
De kans is groot dat u dit zelf kan
gaan waarnemen. Graag horen
we of en waar dit gelukt is op
hoogeveenivn@gmail.com.
Wellicht plaatsen we uw bijdrage
op de website, of in de volgende
Nieuwsbrief van IVN Hoogeveen.
In december werpen reeën hun gewei af. Eerst de Zesenders, dan de
Gaffelbokken en tenslotte de Spiesbokjes. De geweistangen worden
nooit tegelijk afgeworpen. Je vindt
daarom altijd maar één geweistang.
Het zijn harde botten die jaren in het
bos kunnen liggen. Uiteindelijk vergaan ze door algen en schimmels.
Op onze website kunt u meer informatie over de soort van de
maand vinden.

BESTUURSLEDEN
Het Senioren Platform zoekt bestuursleden. Het platform bewaakt de belangen van alle senioren in Hoogeveen en
onderhoudt contacten met organisaties,
die op het gebied van senioren actief
zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente.

BOETSEREN
Voor een bewoner binnen ons verzorgingshuis De Vecht zijn we op zoek
naar een vrijwilliger die mevrouw kan
begeleiden met boetseren. Door een
beroerte heeft mevrouw verminderde
handmotoriek. Ze heeft begeleiding nodig voor het uitvoeren van haar passie.

MEDEWERKER MUSEUM ECHTEN
Wij zoeken iemand die kan helpen in
het ‘Nostalgische kinder- en poppenwagen museum’ in Echten.
Werkzaamheden zijn onder meer het
ontvangen van bezoekers en informatie
geven over de collectie kinder- en poppenwagens.

ORGANISATOR ZONDAGMIDDAGEN
Humanitas organiseert vier keer per
jaar gezellige zondagmiddagen voor de
bewoners van de verzorgingshuizen
het Jannes van der Sleedenhuis, het
Waringin en het Tonckenshuis. Als
organisator van deze middagen zorg je
voor het regelen van een artiest en de
coördinatie van de inzet van de vrijwilligers. Bij voorkeur ben je zelf ook bij de
middagen aanwezig.

VRIJWILLIGER HUISKAMER
We zoeken vrijwilligers voor een afdeling van De Kaap, waar cliënten wonen
met verschillende ziektebeelden van
psychische aard. Vrijwilligers die stevig en evenwichtig in hun schoenen
staan en die om kunnen gaan met
cliënten met wisselende stemmingen.
De ochtenden en middagen worden
in overleg met de vrijwilligers verdeeld
over een rooster.

GASTHEER/-VROUW
Het Leger des Heils zoekt gastheren en
–vrouwen voor zijn Ontmoetingswinkel. Hij of zij is hét visitekaartje van het
Leger des Heils. Waar mogelijk creëer je
een ontmoeting met de bezoeker door
het bieden van aandacht en interesse in
zijn of haar verhaal.

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- De Richter 17, Elim, plaatsen van een
stacaravan (27 november 2018).
-- De Richter 17, Elim bouwen van een
woning met bijgebouw
(27 november 2018).
-- Trambaan kavel 11, Nieuweroord,
bouwen van een woning
(24 november 2018).
INGETROKKEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- De Turfsteker 21 en 22, Hollandscheveld, bouwen van 2 woningen
(23 november 2018).
-- Hoofdstraat 120, Hoogeveen, plaatsen van een tijdelijke noodapotheek
ten behoeve van de verbouwing van
de apotheek (28 november 2018).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- De Drie Veenen 9 en 11, Tiendeveen,
bouwen van twee woningen
(27 november 2018).
-- De Stok 18, Hollandscheveld, uitbreiden van de kinderopvang
(28 november 2018).
-- Molenweg 51, Noordscheschut, aanpassen van een bestaande uitbreiding
van de woning
(26 november 2018).
BESLUIT AANVRAAG NIET IN
BEHANDELING (datum besluit)
-- Joh Poststraat 28, Nieuwlande, plaatsen van een chalet
(29 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 www.rechtspraak.nl.
VOORNEMEN VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
ZONNEPARK HENDRIK REINDERSWEG 14B (VOORLOPIG ADRES) IN
PESSE VOOR EEN PERIODE VAN 25
JAAR (UITGEBREIDE PROCEDURE)
Burgemeester en wethouders 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:
-- Hendrik Reindersweg 14b (voorlopig
adres) in Pesse, gelegen ten noordoosten Hendrik-Reindersweg 14 en
ten noordwesten Zwarte Water 6
(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 tot en met
16 januari 2019 in de Gemeentewinkel.
De stukken zijn ook te raadplegen
via www.hoogeveen.nl/zonnepark
en op www.ruimtelijkeplannen.nl
(zoek op planid.
NL.IMRO.0118.2018PB9006004-ON01)
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.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Coevorderstraatweg t.o. 9, Noordscheschut, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de volkstuin
(22 november 2018).
EVENEMENTEN
VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Stichting gebedswinkel Hoogeveen,
maandag 24 december 2018 van
20.00 uur tot 22.30 uur, levende
kerststal nabij ingang van De Tamboer, Hoofdstraat 17, Hoogeveen
(26 november 2018)
-- Jeugd Oosterkerk, zaterdag 6 april
2019 van 9.00 uur tot 16.00 uur,
rommelmarkt bij de Oosterkerk,
Leeuweriklaan 35 in Hoogeveen
(26 november 2018)
-- Stichting Centrummanagement Hoogeveen, route door het centrum van
Hoogeveen, zaterdag 15 december
2018 van 18.00 tot 21.30 uur, Noorderlichtjesparade (28 november 2018)
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
Tijdens de Noorderlichtjesparade worden de volgende wegen tijdens het
passeren van de optocht tijdelijk voor
het verkeer afgesloten: Newtonstraat,
Kanaalweg, de Vos van Steenwijklaan,
Grote Kerkstraat, Raadhuisstraat,
Raadhuisplein, Prinses Beatrixstraat,
Van Limburg Stirumstraat, Schutstraat,
Alteveerstraat, Het Haagje, allen in Hoogeveen, op zaterdag 15 december 2018
tussen 18.00 en 21.30 uur. Daarnaast zal

de Newtonstraat in Hoogeveen eenzijdig
worden afgesloten van 16.00 tot 18.30
uur ten behoeve van het opstellen van
de praalwagens (28 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 www.rechtspraak.nl.
BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
BUITENVAART II, DEELPLAN AANSLUITING RIEGSHOOGTENDIJK, 2018
Het college van B&W maakt bekend dat
de gemeenteraad op 22 november 2018
het bestemmingsplan ‘Buitenvaart II,
deelplan aansluiting Riegshoogtendijk,
2018´ ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan maakt de aansluiting van de aan te leggen rondweg om
Hollandscheveld op de Riegshoogtendijk
mogelijk.
Het plangebied ligt ten zuidwesten van
Hollandscheveld en wordt in het noorden begrensd door de Langedijk en in
het oosten door de Riegshoogtendijk. In
het westen wordt het gebied begrensd
door het planologisch geregelde bedrijventerrein Buitenvaart II (Riegmeer)
en in het zuiden door een kavel aan de
Riegshoogtendijk. De stukken liggen tot
en met woensdag 16 januari 2019 ter
inzage bij de Gemeentewinkel.
U kunt de stukken ook raadplegen via
www.hoogeveen.nl/inzage en of
www.ruimtelijkeplannen.nl
(zoek op planid:
NL.IMRO.0118.2018BP8027005-VG01)
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. 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

KNUTSELVRIJWILLIGER
De locatie Schoonvelde van Cosis zoekt
een vrijwilligster die een avond in de
week wil knutselen van 19.00 tot
20.00 uur. De bedoeling is samen met
een bewoonster van de woonvorm voor
mensen met een verstandelijke beperking een uurtje te knutselen.
Het gaat niet om het resultaat, maar om
het gezellig samen bezig zijn.
FOTOGRAAF BIJ EVENEMENTEN
De Kaap is op zoek naar iemand die tijdens evenementen foto’s wil maken en
die in een slideshow en andere overzichten te verwerken.
Daarnaast gaat het om afdrukken

regelen voor bewoners die foto’s willen
hebben. Er zijn ongeveer tien evenementen per jaar. Het bezit van een
goede fotocamera en bekend zijn met
foto-bewerking is een must.
AANMELDEN

Aanmelden kan via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl
of telefonisch 0528-278855
(receptie SWW)
VrijwilligersHoogeveen is te bereiken
via www.vrijwilligershoogeveen.nl
(contactformulier), telefoon 0528278855 (receptie SWW) of per e-mail
info@vrijwilligershoogeveen.nl.

Vrijwilligerscollege
Het Vrijwilligerscollege is een initiatief
van Vrijwilligers Hoogeveen. Binnen
Vrijwilligerscollege wordt belangeloos
kennis gedeeld door onder anderen
vrijwilligers, beroepskrachten en, ondernemers, etc. Vrijwilligerscolleges
zijn gratis bij te wonen.

Meet en Greet vrijwilligersveld en
gemeenteraad, dinsdag 11 december,
17.30 uur
Meer informate

informatie www.vrijwilligershoogeveen.nl/
colleges.

SPREEKUUR OMBUDSMAN
Ombudsman Maas van Egdom houdt elke maand
spreekuur. U kunt daar met uw klachten of vragen
over uw behandeling door de gemeentelijke organisatie
terecht. Het eerstvolgende spreekuur is op
maandag 17 december 2018.
U kunt voor dat spreekuur een afspraak maken met
Anita van Ulsen, via telefoon 14 0528. Maar u kunt ook
mailen naar ombudsman@hoogeveen.nl. Bij spoedgevallen is in overleg een afwijkende regeling mogelijk.
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.
OVERIG
BEKENDMAKING BELEIDSREGELS
UITWEGEN
Burgemeester en wethouders hebben
op 27 november 2018 de gewijzigde
beleidsregels uitwegen vastgesteld.
Burgemeester en wethouders zijn hiertoe bevoegd op grond van artikel 4:81
Algemene wet bestuursrecht en artikel 3
en 13 Algemene plaatselijke verordening
2007. In de beleidsregels uitwegen staat
waaraan wordt getoetst wanneer er een
omgevingsvergunning voor een uitweg
wordt aangevraagd. De beleidsregel
treedt in werking op 6 december 2018.
De beleidsregel is te bekijken via de gemeentelijke website.
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 staan.
Het gaat om:
-- Dhr. I.Abbas, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. M.H. Behrozi, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Mw. H. Aleksayan, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. Z. Kim, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. I. Albakri, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. T. Albakri, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Mw. M. Albakri, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Mw. M. Al Khayyat, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. M. Al Rfae, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018

-- Mw. S. Al Rfae, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Mw. S. Al Rfae, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. M. Al Rfae, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. M. Al Rfae, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. A. Al Rfae, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. M.D. Diallo, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. H. Abdulkareem Azeez,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 24-10-2018
-- Dhr. Ahmed Nawrooz Flamarz,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 24-10-2018
-- Dhr. A. Makssoud, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. A. Bagirov, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
-- Dhr. S. Ilchyshyn, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 24-10-2018
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.

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
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Telefoon 14 0528

