Het Torentje
Hoogeveen stijgt op tijdens
Wings & Wheels op
Hemelvaartsdag

Onafhankelijke cliëntondersteuning in Hoogeveen door
Stichting Welzijnswerk
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) verzorgt vanaf nu de onafhankelijke
cliëntondersteuning voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen. De SWW
neemt deze taak over van MEE Drenthe die de afgelopen jaren de cliëntondersteuning verzorgde. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de overgang voor cliënten naar de SWW zo soepel mogelijk te laten verlopen. De cliënten krijgen wellicht
met een andere cliëntondersteuner te maken. Uitgangspunt is dat de cliënten de
ondersteuning krijgen die nodig is en dat urgente gevallen met voorrang worden
geholpen.
VAN MEE NAAR STICHTING WELZIJNSWERK (SWW)
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75 jaar bevrijding in 2020,
wilt u een bijdrage leveren?
In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding en
vrijheid. Een moment dat de gemeente
Hoogeveen niet geruisloos voorbij willen laten gaan. Samen met de provincie
hebben we voor die herdenking extra
subsidie beschikbaar voor activiteiten.
We nodigen u graag uit om samen met
andere organisaties van gedachten te

wisselen over uw ideeën, gezamenlijke
programmeringsmogelijkheden en de
manier waarop we het beste de extra
middelen in kunnen zetten. Een bijeenkomst staat gepland op 19 juni om
19.30 uur in De Bibliotheek Hoogeveen
aan de Willemskade. U kunt zich tot
uiterlijk 12 juni aanmelden via
http://bit.ly/75-jaar-bevrijding.

Tot nu toe verzorgde MEE Drenthe de cliëntondersteuning. De oorspronkelijke
planning was dat de SWW op 1 juli cliëntondersteuning overneemt van Mee Drenthe. Eerder dan verwacht heeft MEE Drenthe de grens van haar capaciteit bereikt
waardoor ze geen nieuwe ondersteuningsvragen kan oppakken. Daarom gaat de
SWW eerder starten. De eerste cliënten zijn al overgedragen door MEE aan de
SWW. Vanaf 1 juni gaat de SWW cliënten ondersteunen bij gesprekken met de gemeente, de 'keukentafelgesprekken'. Vanaf 1 juli werkt de SWW op volle kracht aan
het leveren van onafhankelijke cliëntondersteuning.
Zoals u leest wordt aan alle kanten hard gewerkt om de overgang naar de SWW zo
soepel mogelijk te laten verlopen: de cliënt staat hierin centraal. De versnelde overgang kan leiden tot een wachtlijst en cliënten krijgen mogelijk te maken met een
andere cliëntondersteuner dan ze gewend waren. Uitgangspunt is dat de cliënten
de ondersteuning krijgen die nodig is en dat urgente gevallen met voorrang worden
geholpen.
ONAFHANKELIJKE ONDERSTEUNING AANVRAGEN

Onafhankelijke cliëntondersteuning is echt onafhankelijk: een cliëntondersteuner
helpt u bij het vinden de juiste oplossing voor uw vraagstukken. Voor meer informatie of voor het aanvragen van ondersteuning belt u met 0528-278855. Dit kan op
werkdagen tussen 08.30 en 17.00. Of u stuurt een e-mail naar
clientondersteuning@swwh.nl.
CLIËNTEN MEE DRENTHE

Bent u cliënt van MEE Drenthe? MEE Drenthe en Stichting Welzijnswerk verzorgen, met uw instemming, de overgang naar de SWW. U hoeft hier niets voor te
doen, tenzij u melding heeft gehad dat uw afspraak bij MEE is vervallen. We vragen
u in dat geval om zelf contact op te nemen met Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
voor een nieuwe afspraak. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00. Bel (0528)
278855 of mail naar clientondersteuning@swwh.nl. U wordt zo snel mogelijk
geholpen. De overgang kan mogelijk leiden tot een wachtlijst.

Duitse interesse in
Hoogeveens bermbeheer
Afgelopen woensdag zijn burgemeester en raadsleden van de gemeente
Emlichheim en medewerkers van de
Duitse gemeente Haren op excursie
geweest in Hoogeveen. Hier werden
zij ontvangen door burgemeester Karel
Loohuis.
Onze Duitse buurgemeenten buigen
zich over de manier waarop zij hun
bermbeheer gaan vormgeven. Hiervoor
willen zij graag gebruik maken van de
kennis en ervaring die Hoogeveen in de
afgelopen jaren heeft opgedaan.
Na verschillende mooie bermen te

hebben bezocht is de Duitse delegatie
vol enthousiasme en met een hoop
ideeën weer huiswaarts gekeerd.Hoogeveen beheert haar bermen al jaren
op ecologische wijze ter bevordering
van de biodiversiteit. Hiermee hebben
wij in de afgelopen jaren ruime ervaring
opgedaan.
Dat we hiermee op de goede weg zijn,
blijkt uit het feit dat Hoogeveen eind
2017 is uitgeroepen tot beste bermbeheerder van Drenthe. Daarnaast
heeft Hoogeveen dit voorjaar de titel
‘Bijvriendelijke gemeente’ mogen ontvangen,

Werkzaamheden A28 HoogeveenRuinen van 3-18 juni
De vangrails in de middenbermen van de A28 tussen Hoogeveen en Ruinen
worden vervangen over een lengte van ongeveer vijf kilometer. Dit gebeurt
van 3 juni t/m 18 juni tussen 19.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's morgens.
Daarbij wordt één van de twee rijstroken afgesloten en blijft er dus altijd
een rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Tijdens de weekenden wordt
er niet gewerkt en ook overdag ondervindt het verkeer geen hinder. De
omwonenden zijn door aannemer KWS Infra geïnformeerd per brief. Deze
aannemer voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat.

Wat doet een Cliëntondersteuner precies?
Als u een Wmo- of Jeugdwetvoorziening vraagt van de gemeente, zoals
huishoudelijke hulp, pgb, begeleiding, dagbesteding en zo voort, dan krijgt u
een gesprek met een medewerker van de gemeente. Een cliëntondersteuner
van de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen kan u bijstaan tijdens dit gesprek.
De cliëntondersteuner van de SWW helpt u bij het vinden en regelen van de
juiste zorg of begeleiding of bij problemen met de zorgaanbieder of met de
gemeente. Ook met vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning,
Jeugdwet en Participatiewet kunt u terecht bij cliëntondersteuning van de
SWW. Cliëntondersteuning van de SWW is onafhankelijk en gratis.

Verplaatsing van de markt
De werkzaamheden van fase 1 in de
Hoofdstraat, van de Raadhuisstraat/
Grote Kerkstraat tot aan het Kerkplein,
verlopen voorspoedig. De nieuwe bestrating in dit deel van de Hoofdstraat
is bijna gereed, waarna de werkzaamheden zich verder op het Kerkplein
concentreren.
Dat betekent dat de Hoogeveense
warenmarkt bijna weer terug kan naar
de plek waar die stond. Na de voegwerkzaamheden in de Hoofdstraat is de

donderdagmarkt vanaf 13 juni te vinden
op de nieuwe locatie. De zaterdagmarkt
vanaf 15 juni. Vanaf dan zal de markt
ook een andere indeling hebben. Benieuwd naar de nieuwe indeling? Kijk
op www.dehoogeveensemarkt.nl.
U vindt de markt vanaf De Koffiepot
totaan Cafe de Nachtwacht en Pand
3&40. U kunt voor uw bezoek aan de
markt dichtbij parkeren op het Raadhuisplein, Blankensplein, Bilderdijkplein.

Sluiting gemeentehuis tijdens Pinksteren
- Maandag 10 juni 2019 (Tweede Pinksterdag) zijn het Compagnieshuis en
Raadhuis gesloten.
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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Donderdag 6 juni
-- Huis aan huis door basisscholen
De Krullevaar en De Goudvink
vanaf 18.30 uur in de wijk Wolfsbos.
Zaterdag 8 juni
-- Huis aan huis door Chr.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 Noordscheschut.
Woensdag 12 juni tot en met
vrijdag 14 juni
-- Vanaf woensdag 8.00 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.
COLLECTEN

Deze week collecteert het Epilepsiefonds. Volgende week gaat de Stichting Oranjefonds met de collectebus
langs de deuren.

UITAGENDA
STADSWANDELING MET GIDS

Op 6 juni kunt u deelnemen aan de
stadswandeling. De stadswandeling
begint om 14.00 uur bij de Punt H in
de Hoofdstraat en duurt ongeveer
1,5 uur.
HOOGEVEENSE KEIENTOCHT

Van 7.00 tot 17.00 uur op 8 juni kunt
u mee doen met de Hoogeveense
Keientocht. Een gezellige wandeling
van tien, twintig, dertig of veertig
kilometer in en rond Hoogeveen en
buitendorpen. De startlocatie is bij
zwembad De Dolfijn in Hoogeveen.
ROMMELMARKT

In Nieuweroord aan de Coevorderstraatweg 107 wordt op 8 juni van
11.00 tot 16.00 een gezellige rommelmarkt gehouden. Op deze rommelmarkt zijn er diverse kraampjes,
een springkussen voor de kinderen
en er kan ritje worden gemaakt met
een paardenkar.
KUNSTEN OP STRAAT

Op 8 juni van 12.30 tot 17.00 uur treden internationale straatartiesten op
in het centrum van Hoogeveen. Kom
genieten van de voorstellingen en
de sfeer op het eerste internationale
straatfestival in Hoogeveen!
10VENENLOOP

Op zaterdag 8 juni is er een prachtig
hardloop evenement in Tiendeveen
voor zowel de jeugd als de volwassenen. Vanaf 13:00 uur kun je verschillende afstanden hardlopen.
BLUES AND BLUEGRASS
FESTIVAL

Op 9 juni vanaf 15.00 uur is het Blues
and bluegrass festival. Een jaarlijks
evenement op het terras van Café de
Lijst en DéGust waar diverse bands
uit de blues en bluegrass scene optreden.
VOLLEYBAL GOLEN
EUROPEAN LEAGUE 2019

Om 19.30 uur op 12 juni spelen de
Oranje volleybal heren tegen Estland
in Het Activum.
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Verbindingsfestival tip!

Knutselen en breien verbindt:
kom naar het Verbindingsfestival
Op 15 juni vindt in en om het Raadhuisplein het Verbindingsfestival plaats.
Een leuke dag met allerlei activiteiten
die zorgen voor verbinding tussen de
inwoners, gemeenteraad, college en
ambtenaren van de gemeente Hoogeveen.
MAAK EEN KUNSTWERK VAN JE
EIGEN PLASTIC AFVAL

Het thema van deze dag is: Energie!
En wie krijgt er nu geen energie van
KNUTSELEN? Niet zomaar knutselen,
maar knutselen met plastic om ook zo
ook aandacht te vragen voor het milieu,
duurzaamheid en onze groeiende afvalberg. Uit dat afval kan zomaar een mooi
kunstwerk ontstaan…!
Kinderen (en ouders, verzorgers, de
oppas, tante en ooms, opa’s en oma’s,
etc.) zijn van harte welkom op het Verbindingsfestival op zaterdag 15 juni.
Neem een grote tas met afval mee. Alles
van plastic is welkom, zoals drinkflesjes,
doppen, shampooflesjes, sinaasappelnetjes, oud en kapot klein plastic
speelgoed, tasjes, wasknijpers, etc.
Samen met medewerkers van Studio
Saar wordt het plastic omgetoverd in
prachtige kunstwerken!

BREI MEE! WE BREIEN SAMEN
HET HUIS VAN HOOGEVEEN

Op het Verbindingsfestival is iedereen
die van breien houdt hartstikke welkom()en iedereen die niet van breien
houdt natuurlijk ook!). Voor de brei-liefhebbers staat Agnes klaar. Als breiwilliger kan je samen met Agnes breien aan
een groot “Huis van Hoogeveen”.
Neem plaats in de huiskamer van Agnes
om een praatje te maken en een stukje
te breien. Agnes heeft wol en breipennen klaar liggen. Maar je mag ook thuis
alvast een stukje breien die dan later
aan het Huis wordt vastgemaakt. Je
hoeft het niet goed te kunnen, proberen
is ook al goed!
En we weten zeker: het wordt zonder twijfel een prachtig wandkleed
die straks een mooie plek krijgt in het
raadhuis. En daar heb jij dan mooi aan
meegewerkt!
WAT IS ER NOG MEER TE DOEN
TIJDENS HET VERBINDINGSFESTIVAL?

Naast knutselen en breien kun je nog
meer doen op zaterdag 15 juni. Zo kun
je op de aanwezige energievloer met

dansen je eigen energie opwekken.
Hoe gaaf is dat? Verschillende dansscholen treden op met een energieke
show. Er wordt een modeshow gehouden.
Hiernaast zijn er activiteiten die in het
teken staan van verbinding en energie:
het repaircafe en de ZOEMbus. Ook
zijn er vele andere inwonersinitiatieven
aanwezig. Woningcorporaties laten zien
hoe je je huis duurzaam kunt maken. Er
zijn verschillende foodtrucks aanwezig
voor een hapje en een drankje.
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VERBINDING MET HET HUIS VAN
HOOGEVEEN
Dit jaar wordt ook de verbinding met de
ambtenaren, gemeenteraad en college
gezocht. Zo krijgen inwoners de mogelijkheid om met de gemeenteraad en het
college in gesprek te gaan of gewoon
een praatje te maken. De Trommelslagers zorgen met speciale gast voor een
energieke afsluiting. Kortom, een boordevol programma!
Kijk op www.verbindingsfestival.nl
voor meer informatie. Hoogeveen verbindt!

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de
bekendmakingen van de gemeente
Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Barsweg 5, Hollandscheveld, uitbreiden van een bestaande kalverenstal
(25 mei 2019).
-- Edelhert 9, Hoogeveen, bouwen van
een berging (24 mei 2019).
-- Edisonstraat 1, Hoogeveen, uitbreiden van bedrijfsgebouw
(20 mei 2019).
-- Korhoenlaan 38, Hoogeveen,
plaatsen van een schutting
(22 mei 2019).
-- Schuttevaer 18, Hoogeveen, plaatsen
van een dakkapel (21 mei 2019).
-- Vliethorst, Vijfhoek, kavel 1, Fluitenberg, bouwen van een woning en
aanleggen van een uitrit
(23 mei 2019).
-- Zuideropgaande 93, Hollandscheveld, bouwen van een garage
(24 mei 2019).
INGETROKKEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Edisonstraat 1, Hoogeveen, uitbreiden van bedrijfsgebouw
(24 mei 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.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- De Arend 1t, Hoogeveen, bouwen
van een elektriciteitsstation
(24 mei 2019).
-- Kampiepensweg 4, Pesse, bouwen
van een schuur (28 mei 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
www.rechtspraak.nl.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Krakeel 53, Noordscheschut, slopen
van de mestsilo en het verwijderen
van asbesthoudende golfplaten van
3 schuren (27 mei 2019).
-- De Wulp 47, Hoogeveen, verwijderen
van asbest (27 mei 2019).
VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
(uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hoogeveen maken bekend
dat zij, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), een vergunning verlenen voor:
-- het aanleggen van een Ecologische
verbindingszone Zuidwoldigerwaterlossing, ter hoogte van Alteveer
107 te Hoogeveen, percelen HGV00,
sectie Q, nummer 30, 35, 158 en
533 (activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’) (Art. 2.1 lid b & Art. 2.1
lid c van de Wabo).
De raad heeft een verklaring van geen
bedenkingen afgegeven voor:
-- het aanleggen van een Ecologische
verbindingszone Zuidwoldigerwaterlossing, ter hoogte van Alteveer 107
te Hoogeveen, percelen HGV00, sectie Q, nummer 30, 35, 158 en 533.
Op dit besluit is de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure, als bedoeld in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. Het besluit
met bijbehorende stukken ligt 6 weken
ter inzage van 5 juni 2019 tot en met
17 juli 2019, in het Compagnieshuis bij
de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24
in Hoogeveen.

De stukken zijn ook digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0118.2019PB8000010-VG01).
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.
Tijdens de inzagetermijn, gerekend
vanaf de dag na publicatie, kan tegen
het besluit een beroep worden ingesteld
door:
-- Belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
-- Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit
te brengen over het ontwerpbesluit.
-- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht
tegen het ontwerpbesluit.
EVENEMENTEN
VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- De heer Koning, parkeerplaats M.F.C.
de Magneet aan Grote Beer 20 te
Hoogeveen, 15 juni 2019 van 10.00
uur tot 23.00 uur, activiteiten tbv geldinzameling KWF (27 mei 2019).
-- De heer van de Graaf, Van Leeuwenhoekstraat, op schoolplein en grasveld aan Kinholt te Hoogeveen, 22
juni 2019 van 11.00 uur tot 16.00 uur,
diverse activiteiten (27 mei 2019).
-- Stichting Montessorischool Hoogeveen, op het schoolplein bij de school
aan de Karn 5 te Hoogeveen, 5 juli
2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur,
pleinfeest (28 mei 2019).
-- De heer K. Eising, route in en om
Tiendeveen, 17 tot en met 21 juni
2019, alle dagen van 18.00 tot 20.00
uur, Wandelvierdaagse Tiendeveen
(28 mei 2019).
-- Vereniging voor Plaatselijk Belang
Noordscheschut, evenemententerrein Meester Kosterweg, Noordscheschut, vrijdag 7 juni 2019 en zaterdag
8 juni 2019, Muziekweekend
(4 juni 2019)
-- HAC ’63, route door Tiendeveen,
zaterdag 8 juni 2019 van 13.00 tot
16.00 uur, 10 Venenloop Tiendeveen
(4 juni 2019).

WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- In verband met de 10 Venenloop
in Tiendeveen zijn de Molenweg,
Kerkweg, Boslaan, Westerlaan, Middenweg, Schoolweg en de Haarweg
afgesloten op zaterdag 8 juni 2019
van 12.30 uur tot 15.00 uur
(4 juni 2019).

Ingmar Wilke via telefoonnummer 14
0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat
uw zienswijze of een deel daarvan niet
openbaar mag worden gemaakt, dan
zullen wij die informatie vertrouwelijk
behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van
bestuur van toepassing zijn.

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.

OVERIG

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

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘STADSCENTRUM, DEELPLAN GROTE KERKSTRAAT 40, 2019’
Het college van B&W heeft voor het
perceel Grote Kerkstraat 40 een nieuw
bestemmingsplan voorbereid.
Het bestemmingsplan is bedoeld voor
het schrappen van mogelijke activiteiten
binnen de al geldende bestemming
'Groen' welke op dit perceel rust. Er
vindt een versobering van de mogelijkheden plaats.
De stukken liggen van 6 juni 2019 tot
en met 17 juli 2019 ter inzage bij de
Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24
in Hoogeveen. U kunt de stukken ook
raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0118.2019BP8017016-ON01
Tijdens de inzagetermijn kunt u uw
zienswijze over dit ontwerpplan bij
de gemeenteraad indienen. Dit kan
schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA
Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw
zienswijze kenbaar maken. Hiervoor
kunt u contact opnemen met

VERKEERSBESLUITEN
Het college van B&W heeft besloten
om:
-- In de nieuw aan te leggen versmalling in de Akkerweg te Nieuwlande
een voorrangsregeling in te stellen
waarbij verkeer dat het dorp uitrijdt
voorrang heeft op het verkeer dat het
dorp in wil rijden;
-- De 30 km-zone op de Akkerweg te
Nieuwlande te verplaatsen van de
komgrens naar de versmalling, vlak
voor De Spil;
-- Op het kruispunt Johannes Poststraat – Brugstraat – De Spil voorrang in te stellen, waarbij De Spil
en het fietspad voorrang moeten
verlenen.
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 .

INFORMATIE
Gemeente Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Telefoon 14 0528

