6 DECEMBER 2017

Boek van Johan Nauta
over Hoogeveen in de jaren
’70 trekt veel belangstelling
bij jongeren van toen

Aanvragen vuurtonnen en
vreugdevuren oud & nieuw
kan tot 21 december
Al jaren is het traditie om met oud en nieuw vreugdevuren te ontsteken en carbid te
schieten. Om onveilige situaties te voorkomen, bent u verplicht vreugdevuren bij ons
aan te melden. Dat kan nog tot en met woensdag 20 december, eenvoudig via onze
website. Na uw aanmelding bekijken we samen met u of uw plannen aan alle voorwaarden voldoen.
VUURTON LENEN?
Ook dit jaar lenen we weer vuurtonnen uit voor uw vreugdevuur. Wilt u hiervan gebruik maken? Daarvoor geldt ook als uiterste aanvraagdatum 20 december. Een vuurton is een oliedrum met een inhoud van 200 liter. U leent de ton. Wij brengen de ton
tussen kerst en oudejaarsdag bij u thuis en halen deze begin januari weer op. U wordt
verzocht na de jaarwisseling de oliedrums leeg in te leveren en de resten van vreugdevuren en vuurwerk zelf op te ruimen.
MELDEN EN AANVRAGEN
Het aanmelden van een vreugdevuur, of het aanvragen van een vuurton kan via onze
website. Ga naar www.hoogeveen.nl en klik op ‘Direct regelen’. Zoek vervolgens in
de productcatalogus met de trefwoorden ‘vreugdevuur’ of ‘vuurton’. Hier vindt u ook
alle voorwaarden waaraan uw vreugdevuur (met en zonder vuurton) moet voldoen.
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UIT DE RAAD
oranje 46.0.85.0
oker
geel 0.35.100.10
RAADSAVOND
7 DECEMBER
groen
45.0.84.0
De raadsavond
van 7 december begint om 19.30 uur.
-- De raadsavond start om 19.30 uur met een korte plenaire ronde.
-- Rond 19.45 uur begint de debatronde. De raad bespreekt in de Raadzaal de
nota Ruimtelijke Kwaliteit. Met deze nota wordt een vervolg gegeven aan de
proef welstandsvrij bouwen. De nota biedt ruimte waar het kan en alleen die
gebieden en gebouwen die echt waardevol zijn worden beschermd. Gelijktijdig bespreekt de raad in de Commissiekamer een begrotingswijziging van de
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, omdat er in de begroting over 2017 een
tekort is ontstaan.
-- Vanaf ongeveer 20.45 uur wordt de raadsavond vervolgd in de Raadzaal en
bespreekt de raad het ambitiedocument Omgevingswet. Dit jaar is de
gemeente Hoogeveen begonnen met de invoering van de Omgevingswet.
Met dit document bepaalt de gemeenteraad het ambitieniveau: wat wil onze
gemeente bereiken met de Omgevingswet? In 2018 wordt gestart met het
opstellen van een omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie wordt gebaseerd op
de in 2017 geactualiseerde visies (structuurvisie, sociale visie, economische en
veiligheidsvisie). Ook wordt in 2018 de al ingezette verandering om klantgericht te werken verder ontwikkeld.
-- Vanaf ongeveer 21.45 uur wordt in de besluitvormde vergadering onder andere een besluit genomen over de op 23 november besproken visie ‘Klimaatrobuust Hoogeveen’, het afwegingskader zonne-energie Hoogeveen en de
belastingverordeningen 2018
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 22.00 uur afgesloten. Als u gebruik
wilt maken van het spreekrecht over een van de geagendeerde onderwerpen,
kunt u contact opnemen met de griffie, e-mail griffie@hoogeveen.nl of telefoon
14 0528. 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 beluisteren via onze website en Radio Hoogeveen.
De raadsavond is openbaar en iedereen is van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.
Tenslotte: Praat met de raad!
De raad houdt 1x per maand een zgn. inloopspreekuur. Tijdens dit vrije
inloopspreekuur kunnen inwoners onderwerpen bij de raad onder de aandacht
brengen die niet op de agenda staan. Het inloopspreekuur begint om 19.00 uur
en duurt tot 19.30 uur. Aanmelding vooraf is niet verplicht, maar kan wel handig
zijn zodat ook de verantwoordelijke wethouder en/of de deskundige ambtenaar
kan worden uitgenodigd.
Aanmelden voor het inloopspreekuur kan bij griffie@hoogeveen.nl
Het volgende inloopspreekuur is op donderdag 21 december 2017.

BOUWKAVELS
Heeft u interesse in een kavel van de
gemeente? Elke eerste woensdag van de
maand is er een inloopspreek uur in Punt
H in de Hoofdstraat. Van 15.00 tot 17.00

uur kunt u hier terecht voor al uw vragen
over bouwkavels! Ook kunt u meer
informatie vinden op
www.hoogeveen.nl/kavelstekoop

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Donderdag 7 december
-- Tussen 8.30 en 19.00 uur staan er
containers van basisschool
De Weidebloem naast de gymzaal
aan de Curiestraat in Hoogeveen.
Zaterdag 9 december
-- Huis aan huis door basisschool
De Sprong Hoogeveen vanaf
9.00 uur.
-- Huis aan huis door Chr. Muziekvereniging Irene, basisschool
De Regenboog en basisschool
Het Blokland vanaf 9.00 uur in
Nieuweroord en Noordscheschut.
Het startpunt is op de Molenweg
39 in Tiendeveen nabij Noordscheschut.
Dinsdag 12 december
-- Huis aan huis door basisschool
Het Spectrum vanaf 18.30 uur in
Hoogeveen-zuid.
-- Huis aan huis door basisschool Het
Palet vanaf 18.00 uur in de wijken
Venesluis, Centrum-west en West/
stationsgebied.

CARBID SCHIETEN
Carbid schieten is normaal gesproken verboden, maar tijdens de jaarwisseling mag
het zonder vergunning. Op zondag 31 december tussen tien uur ´s ochtends en maandag 1 januari twee uur ´s nachts. Kent u de regels? De inhoud van de bussen mag niet
meer zijn dan 50 liter. En het is verboden te schieten binnen 75 meter van woningen.

COLLECTEN
Deze maand zijn er geen collectes.

VUURWERK
Voor het afsteken van vuurwerk in onze gemeente gelden de landelijke regels: op oudejaarsavond van zes uur ´s avonds en tot twee uur 's nachts in de nieuwjaarsnacht.

KERSTMARKT IN
DE TAMBOERPASSAGE
Op 8 t/m 10 december wordt er een
sfeervolle kerstmarkt georganiseerd
in het overdekte winkelcentrum de
Tamboerpassage. Op zaterdag- en
zondagmiddag is er een Christmas
Fashion Show.

Kent u het Kindpakket al?
Sommige ouders hebben moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen en geld
voor extraatjes voor de kinderen is er dan
vaak niet. Het Kindpakket geeft kinderen
wel die mogelijkheid: alle kinderen kunnen meedoen!
Alle kinderen moeten kunnen meedoen
en alle kinderen moeten gelijke kansen
hebben op een mooie toekomst in Hoogeveen. Wethouder Gert Vos: ‘Met Jong
Hoogeveen wil ik samen met partners,
ouders en kinderen een veilige, stimulerende omgeving om op te groeien creëren. Een omgeving waarin alle kinderen
hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Met als doel om kinderen meer
kansen te bieden als het gaat om bijvoorbeeld onderwijs, werk en meedoen in
de maatschappij.
Er is helaas een grote groep kinderen die
niet mee kan doen omdat hun ouders
niet genoeg geld hebben. Voor die kinderen is er het Kindpakket.’

Op basis van
de wensen van
kinderen en hun
ouders is het
Kindpakket samengesteld. Zo zit fietsonderhoud voor
een veilige fiets, een jaarabonnement
van de Speel-O-Theek, een twaalfbadenkaart voor zwembad de Dolfijn, een
identiteitskaart of reisdocument voor
kinderen die statushouder zijn, in het
pakket. De activiteiten uit het kindpakket komen rechtstreeks ten goede aan
de kinderen.
VAN 110% NAAR 120%
De inkomensgrens om in aanmerking
te komen voor het Kindpakket was
110% van het sociaal minimum, sinds
1 oktober is dat 120%. Dit betekent dat
450 kinderen die anders buiten de boot
zouden vallen, nu ook gebruik kunnen
maken van het Kindpakket.
MEER INFORMATIE
Het aanmeldformulier en alle informatie over het Kindpakket staat op
www.hoogeveen.nl/kindpakket.

KINDPAKKET
Het Kindpakket is een verzameling van
regelingen voor kinderen van 0 tot
18 jaar.

SPORT

Nomineer uw favoriete
Hoogeveense sporter!
In het jaar 2017 zijn er weer vele
Hoogeveense sporters en teams die
een belangrijke prestatie hebben
geleverd.
De gemeente Hoogeveen wil begin
2018 deze sporters in het zonnetje
zetten. Kent u één of meerdere sporters en teams die hiervoor in aanmerking komen? Geef dit dan door aan de
gemeente via het aanmeldformulier
op de website
www.sportiefhoogeveen.nl.

Aanmelden kan tot woensdag
20 december 2017.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Harold Wassink via het
algemene telefoonnummer van de
gemeente Hoogeveen, 14 0528.

UITAGENDA

NK STOKPAARDENRACE 2017
Om 14.00 uur op 9 december start
het NK Stokpaardenrace. Verschillende
teams van drie ruiter-stokpaard combinaties gaan strijden om het Nederlands kampioenschap.
KERSTMARKT ELIM
Van 16.00 uur tot 21.00 uur is er een
kerstmarkt in De Open Deur in Elim.
Een kerstmarkt met verschillende kramen. Plezier voor jong en oud.
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
www.dehoofdletterh.nl/agenda.

Restauratie van de
toren van het raadhuis is afgerond
Afgelopen zomer is de toren van het
raadhuis in de steigers gezet voor de
nodige restauratiewerkzaamheden.
Hiervoor moesten alle klokken van het
carillon er vooraf worden uitgehaald.
Na herstel is er een hulpdraagconstructie voor de klokken aangebracht,
het lood is vervangen en geschilderd
en de wijzers van de klok zijn verguld.
Aansluitend zijn de pannendaken gerenoveerd van zowel het monumentale
deel raadhuis als ook de bodewoning.
Verder zijn de plaatselijk aansluitende
metsel en voegwerken, enkele zinkwerken en schilderwerken aangepakt.
De laatste hand wordt op dit moment
gelegd aan het terugplaatsen van
de vlaggenmasten met de Drentse,
Hoogeveense en de Europese vlag.
De beiaardier heeft inmiddels het
carillon gestemd en heeft de eerste
liedjes weer gespeeld. Wethouder Jan
Steenbergen heeft een ‘tijdscapsule’
ontvangen waarin staat vermeld welke
werkzaamheden zijn uitgevoerd en met
welke partijen. Deze koker is volgens
traditie in de toren geplaatst.

Meldpunt
gemeente voor
vuurwerkoverlast
De gemeente heeft een meldpunt
ingesteld voor vuurwerkoverlast.
Ervaart u overlast van vuurwerk, dan
kun u tijdens kantooruren bellen
met het team Handhaving van de
gemeente op 06-21699124. Buiten
kantooruren kunt u met uw klachten
terecht bij de politie op 0900-8844.
Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op 31 december vanaf zes
uur ‘s avonds tot twee uur in de
Nieuwjaarsnacht.
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Goede resultaten chauffeurstraject
Er is ontzettend veel vraag naar vrachtwagenchauffeurs. Daarom deed de gemeente vorig jaar een oproep aan mensen die belangstelling hebben om een
opleiding te volgen zodat ze aan de slag
kunnen als chauffeur. Het leverde veel
reacties op vanuit de gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden en Hoogeveen;
zowel mensen met als zonder uitkering
en mensen vanuit de WW hebben zich
gemeld.

kersverse vrachtwagenchauffeurs. Otten
is blij met de goede resultaten van het
chauffeurstraject: ‘We kunnen zo zorgen
voor een goede en snelle match tussen
werkzoekende en werkgever. Als we zien
dat deze aansluiting niet tot stand komt
doordat er te weinig opgeleide mensen
beschikbaar zijn, steken we er graag
energie in om mensen op te leiden. En
dan blijken er gelukkig veel belangstellenden te zijn.’

Twee daarvan zijn Marieke Gruppen en
Obaidah Salaymeh. Zij haalden onlangs
hun rijbewijs bij uitzendbureau A28.
Wethouder Bert Otten had woensdag
de eer om een stukje te rijden met de

Het chauffeurstraject komt voort uit de
samenwerking Samen Werken Aan Werk.
De gemeenten De Wolden, Hoogeveen
en Midden-Drenthe, UWV, Alescon,
Alfa-college en UWV trekken samen op
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Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Mr Cramerweg 7, Hollandscheveld,
milieuneutraal veranderen voor opslag
en verkoop (22 november 2017).
-- Buitenvaart II, Hoogeveen, aanleggen
van een weg (28 november 2017).
-- Grote Kerkstraat 2, Hoogeveen, wijzigen van de voorgevel
(29 november 2017).
-- De Kniepe 1 en 3, Stuifzand, gewijzigd
uitvoeren van de situatie van het bouwen van een 2 onder 1 kapwoningen
waarvoor reeds vergunning is verleend
(29 november 2017).
-- Witte de Withstraat 9, Hoogeveen,
verbouwen van de woning
(29 november 2017).
-- Buitenvaart 1003, Hoogeveen, bouwen
van een loods (27 november 2017).

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)
-- Brugstraat 101, Nieuwlande, tijdelijk
wijzigen van het gebruik van de
bedrijfswoning en het tijdelijk plaatsen
van 4 units ten behoeve van begeleid
wonen voor een periode van 2 jaar
(1 december 2017).
-- Calkoenswijk 14, Hollandscheveld,
bouwen van een woning met een
garage (28 november 2017).
-- Carstenswijk 104, Elim, aanleggen van
een uitrit (30 november 2017).
-- Dorpsstraat Noord en zuidzijde, Pesse,
plaatsen van een aankondigingsbord
(29 november 2017).
-- Het Haagje 85, Hoogeveen, wijzigen
van de verleende vergunning van het
basisplan De Kaap
(27 november 2017).
-- Hoofdstraat, Hoogeveen, plaatsen van
banners in het stadscentrum
(28 november 2017).
-- Langedijk 21, Hollandscheveld, knotten
van 2 lindes op 6 meter hoogte vanaf
het maaiveld gemeten
(28 november 2017).
-- Lindenlaan 3, Hoogeveen, verbouwen
van een carport (1 december 2017).
-- Molenweg 51, Noordscheschut uitbreiden van de woning aan de achterzijde
(29 november 2017).
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WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING
(datum besluit)
-- Wilfred Stillweg 1, Hollandscheveld,
kappen van een eik in de achtertuin
(28 november 2017).
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.

WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING
(besluit op bezwaar)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen
hebben de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
geweigerd:
-- Van Echtenstraat 42, Hoogeveen,
intern verbouwen van kantoor naar
appartementen (27 november 2017).
Belanghebbende kunnen binnen zes
weken, gerekend vanaf de dag na de
verzenddatum, beroep instellen bij
de rechtbank. U kunt dit doen bij de
Rechtbank Noord- Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD
Groningen.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie)
-- Akkerweg 16, Nieuwlande, slopen van
de woning en schuur
(30 november 2017).
-- Brugstraat 9, Nieuwlande, verwijderen
van asbesthoudende golfplaten van
een houthok (27 november 2017).
-- Helios 212, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit de
woning (23 november 2017).
-- J. van der Veenstraat 33, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
golfplaten (23 november 2017).
-- Langedijk 28, Hollandscheveld, slopen
van een boerderij met opstallen
(30 november 2017).
-- Molenweg 8 g, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit de schuur (29 november 2017).
-- Schoolstraat 3, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudend kruipluik uit de
woning (27 november 2017).
-- Van Limburg Stirumstraat 33, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen van een garage
(24 november 2017).
-- Zwartschaap 9, Stuifzand, verwijderen
van asbesthoudende golfplaten van
een garage dak (28 november 2017).
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EVENEMENTEN
VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Roelof van Echten College, Voltastraat
27, Hoogeveen, vrijdag 15 december
2017 van 16.30 tot 19.30 uur, Kerstmarkt (28 november 2017).
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.

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
NIEUWLANDE, DEELPLAN UITBREIDING
BEGRAAFPLAATS 2017
Het college van B&W heeft het bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan uitbreiding begraafplaats 2017 voorbereid.
Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de bestaande begraafplaats aan
de Boerdijk te Nieuwlande mogelijk in
westelijke en zuidelijke richting.
De uitbreiding zal plaatsvinden in percelen die nu in gebruik zijn als bos en
volkstuinen.
Het gebruik als begraafplaats is niet
mogelijk. Het nieuwe bestemmingsplan
zal de uitbreiding planologisch mogelijk
maken.
De stukken liggen van 7 december 2017
tot en met 17 januari 2018 ter inzage
bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein
24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook
raadplegen via
www.hoogeveen.nl/inzage en of
www.ruimtelijkeplannen.nl
(zoek op planid . NL.IMRO.0118.
2017BP8021003-ON01)
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het
ontwerpplan bij het college van B&W
indienen. U kunt ook mondeling een
zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt
u contact opnemen met Mark Hoogvliet
van de afdeling Economie en Leefomgeving via telefoonnummer 14 0528.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED, DEELPLAN HENDRIKUS
ZOMERWEG 11
Het college van B&W maakt bekend dat
de gemeenteraad op 23 november 2017
het bestemmingsplan Buitengebied,
deelplan Hendrikus Zomerweg 11 gewijzigd heeft vastgesteld en heeft besloten
geen exploitatieplan voor het plangebied
vast te stellen. Het bestemmingsplan
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en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Het chauffeurstraject is een voorbeeld
van een traject dat in dit kader
opgestart is.
MEDEDELINGEN

maakt de gewenste uitbreiding van de
bestaande maatschappelijke functie
mogelijk. Het plangebied is gelegen ten
zuidoosten van de Stad Hoogeveen en
bevindt zich op de kruising van het Kremersdijkje met de Hendrikus Zomerweg.
AANPASSING BESTEMMINGSPLAN
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad bij
vaststelling van het bestemmingsplan
wijzigingen aangebracht. Er zijn wijzigingen doorgevoerd op de verbeelding en
in de regels. De wijzigingen staan opgesomd in hoofdstuk 8 van de toelichting
van het bestemmingsplan.

CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

Last van
vuurwerk?
Bel Handhaving

De stukken liggen van 7 december 2017
tot en met 17 januari 2018 ter inzage
bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein
24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook
raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0118.2016BP8000013-VG01
Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep
instellen tegen het vaststellingsbesluit
als u:
-- een belanghebbende bent die tijdig
een zienswijze kenbaar heeft gemaakt
bij de gemeenteraad;
-- een belanghebbende bent en aan kunt
tonen dat u redelijkerwijs niet in staat
bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden.
Daarnaast kunnen belanghebbenden
tijdens de inzagetermijn beroep instellen
tegen de door de gemeenteraad bij de
vaststelling van het plan aangebrachte
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.
U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. 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 de
gemeenteraad treedt in werking op de
dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn 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.
MILIEU
KAPVERZOEK
-- De gemeente geeft toestemming voor
het kappen van 2 gemeentelijke bomen ter hoogte van Jan Wintersdijkje
52 in Hollandscheveld.
De gemeente publiceert deze toestemming om u op de hoogte te stellen.
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U kunt hiertegen geen zienswijze of
bezwaar indienen.

op 06 - 2169 9124
buiten kantooruren
0900-8844

INFORMATIE

INGETROKKEN AANVRAAG
(datum besluit)
-- Bennerwijk 103, Elim, bouwen van
een opslagloods (28 november 2017).
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vanuit de vraag naar personeel en de
behoefte van alle werkzoekenden.
Waar nodig betrekken ze ook andere
partijen. Zo moet een goede match ontstaan tussen vraag en aanbod van werk

Gemeente Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Telefoon 140528
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)

Regen of sneeuw
en toch uw
boodschappen doen?
Neem De Bij!

