Het Torentje
De vakantie is weer
voorbij...

Tennisclub De Weide draagt
estafettestok Vrijwilligerswerk
over aan Sport- en Cultuurkamp
Edgar Muller van tennisclub De Weide heeft het Gouden Estafettestokje Vrijwilligers
overgedragen aan Billy Joe Veldman, één van de vrijwilligers van het Sport- en
Cultuurkamp.
Het kamp is bedoeld voor kinderen uit de basisschoolgroepen drie tot en met
acht uit Hoogeveen, Westerveld en De Wolden. Het kamp wordt georganiseerd
voor kinderen die in de zomervakantie om verschillende redenen niet op vakantie
kunnen. Denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde financiële
mogelijkheden. Het kamp is net achter de rug en werd dit keer in en rond sporthal
Activum in Hoogeveen gehouden. Er waren veel vrijwilligers bij betrokken.

Foto: gemeente Hoogeveen

UIT DE RAAD
AGENDA 6 SEPTEMBER

-- Rond 19.45 uur bespreekt de raad
een voorstel tot de aanpak van achDe raadsavond van 6 september begint
terstallig onderhoud aan theater
om 19.00 uur. De raadzaal wordt
De Tamboer.
verbouwd en daarom wordt deze
Na een pauze bespreekt de raad,
eerste raadsavond na het zomerreces
vanaf ongeveer 21.00 uur, de actugehouden in de Burgerzaal. Daardoor
eel gemaakte beleidsnotitie recreatie
is de raadsavond niet via live-streaen toerisme en de beleidsnotitie
ming op internet is te volgen.
evenementen 2018-2022.
Via Radio Hoogeveen kan wel live
worden meegeluisterd.
Naar verwachting eindigt de raads-- De vergadering begint om 19.00 uur avond rond 22.00 uur.
met een informerende ronde over de Wilt u inspreken over één van de onoprichting van een nieuwe gemeen- derwerpen op de agenda? Dan kunt u
schappelijke regeling (GR). Door de
contact opnemen met de griffie (e-mail
ontvlechting van Alescon ontstaat er griffie@hoogeveen.nl of telefoon
een nieuwe GR tussen de gemeen14 0528). U krijgt dan maximaal drie
ten De Wolden, Midden Drenthe en minuten spreektijd om de raad te inHoogeveen. De raad wordt geïnfor- formeren.
meerd over de plannen om te komen De complete agenda vindt u op
www.hoogeveen.nl/gemeenteraad.
tot deze nieuwe GR.
-- Vanaf 19.30 uur is de besluitvormen- Deze vergadering kunt u deze keer
de vergadering. Op de agenda staat uitsluitend via Radio Hoogeveen benaast een aantal vaste onderwerpen luisteren.
De raadsavond is openbaar en iedereen besluit over de verlenging van
een is van harte welkom om hierbij
de geldigheidsduur van de huidige
aanwezig te zijn.
bodemkwaliteitskaart.

MOOIE WEEK
‘We hebben een mooie week met elkaar gehad en de kinderen een fijne ervaring
bezorgd. Zonder de groep vrijwilligers is het voor ons onmogelijk om dit te
organiseren. Wij zijn ze dan ook dankbaar voor hun inzet. We hebben prima
samengewerkt en we weten wat we aan elkaar hebben, aldus gemeentelijk
sportfunctionaris Gerdo van Dalen. ‘Daarom zeer verdiend dat deze groep, die
vooral uit jongeren bestaat, de estafettestok ontvangt.’
CAMPAGNE VRIJWILLIGE INZET
Burgemeester Karel Loohuis gaf begin 2017 het startsein voor de Campagne
Vrijwillige Inzet. Onderdeel daarvan is een gouden estafettestokje, die symbool staat
voor het feit dat vrijwilligers goud waard zijn. Wie de estafettestok in handen krijgt,
mag er iets persoonlijks aan toevoegen (een boodschap, logo, symbool). Bedoeling
is aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk, maar ook om nieuwe vrijwilligers te
werven. ‘Als iedereen twee uur per twee weken vrijwilligerswerk zou doen, zou dat
een wereld van verschil maken’, aldus burgemeester Loohuis indertijd.

Maaltijdwandeling
voor senioren
Op vrijdag 14 september houdt de
gemeente een maaltijdwandeling
vanaf het MFC De Eiken aan de
Molenweg 4a in Tiendeveen. Er kan
gekozen worden uit wandelingen
van 8 (vertrek om 10.00 uur) en 5
kilometer (vertrek om 10.30 uur).
Na de wandeling wordt in het MFC
een gezonde maaltijd geserveerd.
De maaltijd kost € 6,- per persoon
(contant te voldoen ter plekke).
Alleen wandelen is gratis.

Aanmelden graag voor woensdag
12 september via het e-mailadres

eweismann-hooijer@sportdrenthe.nl

of telefoonnummer 0528-233775
(tijdens kantooruren maandag tot en
met m donderdag).
Carpoolen is mogelijk, graag doorgeven bij de opgave.

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 8 september
-- Huis aan huis door muziek-vereniging Irene en de 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.
-- Huis aan huis door basisschool
Tiendeveen vanaf 9.00 uur in
Tiendeveen.
COLLECTEN

Deze week collecteert het Koningin
Wilhelminafonds (kankerbestrijding).
Volgende week gaat de stichting
Prinses Beatrix Spierfonds met de
collectebus langs de deuren.

UITAGENDA
U!TDAGEND HOOGEVEEN

Uitdagend Hoogeveen is de bruisende start van het culturele seizoen
in het centrum van Hoogeveen.
Op 7 september om 19.30 uur tot
23.00 uur start U!TdagenD Hoogeveen met een feestelijke opening in
theater De Tamboer, een avond vol
show en muziek. Op 8 september
van 13.00 uur tot 17.00 uur trakteert
U!tdagenD Hoogeveen jong en oud
weer op een geweldig festival in en
om De Tamboer.
n www.uitdagend.nl
PESSER BAZAR

Op 8 september van 10.00 tot 14.00
uur is de Pesser Bazar bij de speeltuin in Warreveen in Pesse. De Pesser Bazar is een rommelmarkt met
een fair. Voor de kinderen zijn leuke
activiteiten georganiseerd.
n www.pesse.com
BLOEMENCORSO

Aanmelden voor de
gemeentelijke nieuwsbrief
kan via www.hoogeveen.nl/actueel
SPORT

5 SEPTEMBER 2018

Het jaarlijkse bloemencorso van
Elim vindt plaats op zaterdag 8 september van 14.00 tot 15.30 uur.
www.bloemencorso-elim.nl
Een compleet overzicht van
evenementen in de gemeente
Hoogeveen vindt u op
n www.hihihoogeveen.nl/agenda.

Opening van het nieuwe sportseizoen
In de Hoofdstraat in Hoogeveen
wordt zaterdag 15 september
van 13.00 tot 17.00 uur de
jaarlijkse sportmarkt gehouden.
Om 12.45 uur opent wethouder
Erwin Slomp de markt op het
Cascadepodium. Aansluitend
worden hier diverse demonstraties gegeven.
Kom turnen, honkballen of
schieten op het plein voor de
Hoofdstaatkerk. Langs de
Cascade staan sportverenigingen
waar je kennis kunt maken met judo,
zelfverdediging, armworstelen, korfbal,
dansen, fietsen, taekwondo, roeien en
basketbal. Maak kennis met de Week-

endschool, de mogelijkheid om City
Trainer te worden of laat u informeren
over de diverse mogelijkheden die er
voor kinderen en jongeren zijn. Op het
podium in de Cascade worden leuke
sportdemonstraties gegeven.

Je kunt zelfs een stukje peddelen op de Cascade.
Het kruispunt Hoofdstraat/
Nicolaas Beetsstraat is ingericht
door tennisclub De Weide, ZPC
Hoogeveen, Manege Smit,
Gymnastiekvereniging Kwiek,
HHC, Crossfit0528 en club
Repeat. Ook zij laten je graag
proeven aan hun sport.
Ook de duik-, biljart-, schaats-,
golf-, jeu de boules-, badminton- en volleybalvereniging zijn
in de Hoofdstraat te vinden.
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Wegwerkzaamheden
De gemeente laat asfaltwerkzaamheden uitvoeren aan de volgende
rijbanen:
-- De Coevorderstraatweg fase 1
(tussen Weg om de Oost en het
Zwartedijkje) van 10 september tot
en met 2 november
-- De Coevorderstraatweg fase 2
(tussen de Rieghoogtendijk en het
Zwartedijkje) van 22 oktober tot en
met 2 november
-- Noorderweg (tussen de Hoogeveenscheweg en de Middenraai)
van 2 oktober tot en met 2 november
-- Fluitenbergseweg (tussen Domeinweg en de gemeentegrens) van
9 oktober tot en met 14 december
-- Compagnieweg (tussen Barsweg en
de gemeentegrens) van 5 tot en met
16 november
De rijbanen krijgen een nieuwe asfaltconstructie. Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen afgesloten voor
doorgaand verkeer. De aanliggende
percelen zijn te allen tijde bereikbaar.
Bestemmingsverkeer kan beperkt
doorgang vinden.

Diner voor
ouderen
In samenwerking met De Smederijen
van Hoogeveen en de stichting Welzijnswerk serveert woon- en zorgcentrum De Westerkim een ‘septembermaaltijd’ op dinsdag 4 september een
maaltijd voor mensen ouder dan 65
jaar, die in de omgeving van De Westerkim wonen. De inloop is vanaf 17.15
uur, het diner begint om 17.30 uur.
De kosten zijn € 6,00 per persoon
voor een hoofd- en nagerecht inclusief
één consumptie en koffie of thee na
het eten.
Aanmelden kan persoonlijk bij de
receptie van de Westerkim, telefonisch
via 0528 264038 of per e-mail:
info@westerkim.nl.
De volgende diners zijn op 9 oktober,
6 november en 4 december.

Soort...

van de maand
Iedere maand zet het IVN een plant
of dier extra in de schijnwerpers.
De kans is groot dat bewoners van
Hoogeveen en omstreken zelf deze
soort nu kunnen 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.
Soort van de maand is dit keer
de pissebed (Isopoda). Van 27
september tot 4 oktober staan de
bodemdierendagen op de agenda
en dan is het natuurlijk wel heel leuk
om de bodem eens in te duiken. We
hoeven niet zo ver te gaan, er zijn
twee soorten pissebed die we in
iedere achtertuin tegenkomen. Een
pissebed heeft 14 poten dus een
insect kan het niet zijn. Maar wat is
het dan wel en waarom zijn ze dan
onmisbaar voor de bodem. Op onze
website vindt u meer informatie en
een filmpje over de soort van
de maand.

ER OP UIT..?
MET DE BIJ!

Vrijwilligers gezocht:
KINDERKNUTSELCLUB

De kinderknutselclub van wijkvereniging Krakeel is op zoek naar vrijwilligers
m/v. De knutselclub is elke woensdagmiddag van 14.15 uur tot 15.45 uur, met
uitzondering van de schoolvakanties.
Het gaat om kinderen van 6 tot en met
12 jaar. Kom een keer langs op woensdagmiddag in De Magneet of laat een
reactie achter zodat we contact met
je kunnen opnemen voor een nadere
kennismaking.
TUINMAATJE GEZOCHT!

De klussendienst van de SWW zoekt
een tuinmaatje voor een 75-jarige tuinliefhebster. Zij kan zelf de tuin niet meer
bijhouden vanwege lichamelijke beperkingen. Mevrouw zoekt daarom een
tuinmaatje die één keer in de maand
voor haar de tuin wil bijhouden. Tuingereedschap is aanwezig.
HULPDIENST TEGEN HAAR WIL

Tegen Haar Wil zoekt vrijwilligsters
voor de telefonische hulpdienst voor
vrouwen die te maken hebben of
hebben gehad met seksueel geweld,
stalking, of huiselijk geweld. U biedt
een luisterend oor en geeft eventueel
praktische informatie. Het werk gebeurt
vanuit huis, maar u gaat 1 á 2 keer per
maand naar Hoogeveen voor vergaderingen of training.

WINKELMEDEWERKER

SCHILDERVRIJWILLIGER

De christelijke boekhandel De Fakkel
zoekt voor het filiaal in Hoogeveen een
winkelmedewerker. Het winkelteam
staat onder leiding van een coördinator
en wordt ondersteund door het kantoor van De Fakkel in Leeuwarden. De
medewerker helpt bij de verkoop van
christelijke boeken, muziek, films en
geschenkartikelen. Een overtuigd christelijke levensinstelling is een voorwaar-

Verpleeghuis Weidesteyn zoekt een
vrijwilliger die een bewoner kan begeleiden bij het schilderen. De bewoner
is dementerend en kan zijn passie niet
meer alleen beoefenen. Heeft u één
keer per week een middag of ochtend
tijd om hem te helpen met zijn hobby?
MAATJE VOOR ERIK

Erik, een man van 59 jaar, doet zelf
al jaren vrijwilligerswerk, maar heeft
moeite om een eigen sociaal netwerk
op te bouwen. Zijn interesses zijn wandelen, fietsen en spiritualiteit. Hij zou
graag eens met iemand op pad willen.
Lijkt het je wat om kennis met hem te
maken?

de, evenals mbo-niveau en ervaring
met computers (Office). Het gaat om
minimaal twee dagdelen per week.
INFORMATIE

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

Colleges in het najaar
Het Vrijwilligerscollege is een initiatief
van Vrijwilligers Hoogeveen. In het
najaar zijn er onder meer de volgende
colleges:

OOGJE IN HET ZEIL

Gezocht: een vrijwilliger die zo nu en
dan een 93-jarige man, die bij zijn kinderen inwoont, gezelschap kan houden.
Het gaat er puur om dat iemand bij
hem in de buurt is en een oogje in het
zeil kan houden. De permanente zorg
voor de vader valt het gezin zwaar. Met
wat hulp krijgen de gezinsleden de
gelegenheid zich op elkaar te richten en
persoonlijke zaken te regelen buiten de
deur. Zo krijgt het gezin meer armslag.
Een paar uur eens in de twee weken is
voldoende.

Dementie:
Informatiebijeenkomst dinsdag 18
september vanaf 17.00 uur in de Zuiderbreedte (met soep en broodjes).
Met workshops, verdieping en een
theatrale omlijsting, de VR-dementiebril en sociale robot Tessa.
Eenzaamheid:
Dinsdag 2 oktober, 14.00 uur.
Aandacht voor zingeving en ouder
worden:
Maandag 8 oktober, 14.30 uur.

Vergoedingen en fiscale verplichtingen: Donderdag 18 oktober,
19.30 uur.
Rouwen is hard werken:
Maandag 29 oktober, 14.00 uur.
Gratis Shoppen in Sociaal Domein:
Donderdag 8 november, 17.00 uur.
AVG en Social media:
Woensdag 21 november, 19.30 uur.
Voor meer informatie zie
www.vrijwilligershoogeveen.nl/
colleges. Aanmelden kan via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl of
telefonisch 0528-278855
(receptie SWW).

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- De Wielewaal 16, Hoogeveen, splitsen van een winkelunit
(23 augustus 2018).
-- Dorpsstraat 28a, Pesse, verbouwen
van een kantoor naar een woning
(25 augustus 2018).
-- Industrieweg 82, Hoogevene, uitbreiden van een kantoorgebouw
(23 augustus 2018).
-- Meerboomweg 11b, Hollandscheveld,
aanpassen van de oprit van de woning (28 augustus 2018).
INGETROKKEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Dorpsstraat 26, Pesse, bouwen van
een bedrijfspand (30 augustus 2018)
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.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Pesserdijk 1b, Hoogeveen, bouwen
van een erker (27 augustus 2018).
-- Schutwijk 3, Elim, kappen van drie
bomen (29 augustus 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
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Dorpsstraat 60, Pesse, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit
de woning en de schuur
(27 augustus 2018).

-- Elbe 9, Hoogeveen, verwijderen van
asbesthoudende dakbeplating
(27 augustus 2018).
-- Zuideropgaande 32, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen (27 augustus 2018).
ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen
maakt bekend de volgende melding op
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:
-- Griendtsveenweg 20 c te Hoogeveen. De melding heeft betrekking
op het oprichten van een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
BUITENVAART II,
DEELPLAN AANSLUITING
RIEGSHOOGTENDIJK, 2018
Het college van B&W heeft voor een
gebied ten zuidwesten van Hollandscheveld, dat op basis van het huidige
bestemmingsplan Bedrijventerrein
Buitenvaart II met name gebruikt kan
worden voor leemopslag, groenvoorzieningen met een recreatieve voorziening
en voet- en fietspaden, een bestemmingsplan voorbereid. Het plangebied
ten zuidwesten van Hollandscheveld
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 winkel voor duurzaam wonen

KOM NAAR DE OPENING!
Hoogeveen woont SLIM verhuist naar het centrum
Hoogeveen woont SLIM is in 2017 van start gegaan in de
wijk Wolfsbos. Om nu iedereen in Hoogeveen te kunnen
helpen bij het verduurzamen en energiezuinig maken
van hun huis, openen wij een nieuwe winkel in het
centrum van Hoogeveen. Op 8 september is de opening!
De feestelijke opening zal plaatsvinden om 14:00 uur
in de nieuwe winkel aan de Van Echtenstraat 10. Kom
langs tijdens de opening en maak kans op één van
onze duurzame prijzen. De hoofdprijs is een draagbaar
zonnepaneel!

Laat je weten of je komt? Aanmelden kan via:
www.hoogeveenwoontslim.nl/nieuwewinkel
Voor vragen kun je ons altijd bellen of mailen!




14 0528
info@hoogeveenwoontslim.nl

Het bestemmingsplan ´Buitenvaart II,
deelplan aansluiting Riegshoogtendijk,
2018´ maakt de aansluiting van de aan
te leggen rondweg om Hollandscheveld op de Riegshoogtendijk mogelijk.
De stukken liggen tot en met 17 oktober 2018 ter inzage bij de Gemeentewinkel. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0118.2018BP8027005-ON01.
Ook zijn de stukken te raadplegen via
www.hoogeveen.nl/inzage.
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder
een zienswijze over dit ontwerpplan
indienen bij de gemeenteraad. Dit kan
schriftelijk. U kunt ook mondeling uw
zienswijze kenbaar maken. Hiervoor
kunt u contact opnemen met Frank
Berting via telefoonnummer 14 0528.
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
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)

