Het Torentje
Nieuwe kleding voor
chauffeurs van De Bij

Speciaal welkom voor
nieuwe inwoners van
Hoogeveen!

Sinds december 2015 rijden er prachtige gele bussen door de stad Hoogeveen.
De Bij is ontstaan vanuit de noodzaak van het wegvallen van de stadsbusdienstregeling door bezuinigen bij het OV-bureau Groningen-Drenthe. ‘De Bij zorgt ervoor
dat alle inwoners van Hoogeveen laagdrempelig door de stad kunnen. En De Bij is
er voor iedereen! Jong of oud, vitaal of gebrekkig’, aldus een tevreden wethouder
Slomp.
‘DE BIJ IS VAN ONS’

Dat De Bij in de armen is gesloten door heel Hoogeveen is ook te merken aan de
leuke klantenacties. Onlangs was er een mooie promotie in samenwerking met
De Lekkernij en Zwembad De Dolfijn. Dit was een groot succes. Wethouder Slomp:
“Prachtig, hoe ondernemers ons vrijblijvend helpen om het succes van De Bij te behouden en te vergroten. De Bij is van ons allemaal en dit draagt bij aan een goede
bereikbaarheid voor het centrum.”

6 FEBRUARI 2019

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

-- Woensdag 6 februari tot en met
vrijdag 8 februari
Van 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.
-- Zaterdag 9 februari
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
de Molenweg 39 in Tiendeveen.
COLLECTEN

Deze en volgende week zijn er geen
collecten.
Foto: Kim Stellingwerf

UITAGENDA

UIT DE RAAD

VLOOIENMARKT

RAADSAVOND 7 FEBRUARI
De raadsavond van de gemeenteraad
begint donderdag 7 februari om 19.00
uur.
-- De raadsavond begint in Commissiekamer I met het onderdeel vrij
spreekrecht “Praat met de raad”.
Inwoners kunnen een half uur met
raadsleden in gesprek over onderwerpen die niet op de agenda van
de raad staan. Inwoners bepalen
zelf het onderwerp waarover ze met
de raad willen praten.
Het is natuurlijk niet verplicht, maar
als u gebruik wilt maken van het vrij
spreekrecht, is het als voorbereiding
voor raadsleden prettig om te weten
wie er langs komen en waarover ze
in gesprek willen gaan. Aanmelden
kan telefonisch via 14 0528 of per
e-mail via griffie@hoogeveen.nl .
-- Om 19.30 uur wordt in de Raadzaal
gestart met de besluitvormende
ronde. Daarin staat het Integraal
Veiligheidsplan 2019-2022, het
Preventie- en Handhavingsplan
Drank- en Horecawet 2019-2023
en de vaststelling van het bestemmingsplan Pesse, Dorpsstraat 7 en
9 op de agenda. Verder wordt een
besluit genomen over de Verordening Verzilverlening gemeente
Hoogeveen. De regeling geeft

inwoners de mogelijkheid de overwaarde van de woning te gebruiken
om de woning te verduurzamen en/
of levensloopbestendig te maken.
-- In de debatronde staat voor de pauze het voorstel voor het verlenen
van een omgevingsvergunning
zonnepark Hendrik Reindersweg
14b (voorlopig adres) Pesse op de
agenda.
Na de pauze bespreekt de raad een
voorstel om in te stemmen met de
extra taakstelling van € 500.000, op het sociaal domein.
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 21.45 uur afgesloten.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht over één van de geagendeerde onderwerpen, 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
en iedereen is van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.

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 25 februari.
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.

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

Op 9 en 10 februari is er van 10.00
tot 16.00 uur een vlooienmarkt in de
markthallen in Hoogeveen.
n www.wildro.nl
Foto: Kim Stellingwerf

HET SUCCES VAN DE BIJ

Het succes van De Bij is voor een grotendeels te danken aan onze chauffeurs.
Ze helpen mee met in- en uitstappen. De chauffeurs zijn geduldig, maken graag
een praatje en genieten van hun werk. Dat merkt de klant! Om het succes te vieren
was er woensdag 30 januari een bijeenkomst met de chauffeurs en hun familie in
de burgerzaal. Na een korte toespraak van de wethouder kregen de negen vaste
chauffeurs van De Bij hun nieuwe kleding. Overduidelijk trots namen ze dit in
ontvangst.
REIZEN MET DE BIJ

Wilt u reizen met De Bij? Dat kan! De Bij is er voor iedereen en het werkt heel eenvoudig. Een ritje met De Bij kost slechts een euro. Rijd je binnen twee uur weer met
De Bij naar huis dan is dat gratis. Drie routes kronkelen door de stad en stoppen bij
alle veelgevraagde locaties: ziekenhuis, ouderencentra, winkelcentra en natuurlijk
het station. Ideaal voor een dokter- of ziekenbezoek, maar ook voor een kopje koffie
in de stad, boekje halen bij de bibliotheek of even zwemmen bij De Dolfijn. En is de
halte een paar meter te ver lopen? Geen probleem, langs de hele route kunt u in- en
uitstappen. Steek wel even uw hand op.

SPORT

Project ‘Gezond en
Fit ouder worden’
In februari 2019 gaat het succesvolle
project ‘Gezond en Fit ouder worden’
in Hoogeveen-Centrum van start.
Dit beweeg- en leefstijlprogramma
heeft al in vele dorpen en wijken van
de gemeenten Hoogeveen en
De Wolden gezorgd voor meer bewegende senioren. Het project kan
zorgen voor een betere conditie en
vitaliteit van de deelnemers en met
elkaar bewegen zorgt voor meer
sociale contacten.
FITHEIDSTEST

Begin februari worden inwoners uit
Hoogeveen-Centrum in de leeftijd
van 65 t/m 87 jaar geïnformeerd om
deel te nemen aan deze fitheidstest.
Deze test bestaat onder andere uit
het meten van de bloeddruk, coördinatie, lenigheid, spierkracht en
uithoudingsvermogen. De fitheidstest
vindt plaats op woensdag 27 februari
in woonzorgcentrum De Westerkim
te Hoogeveen.

Na afloop van de fitheidstest kunnen mensen zich aanmelden voor
een vervolgtraject bij een aantal bestaande beweeggroepen in de wijk.
ORGANISATIE

Het project wordt georganiseerd
door de sportfunctionarissen senioren van de gemeente Hoogeveen
in samenwerking met de gezondheidsprofessionals van woonzorgcentrum De Westerkim.
MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over dit project
kunt u contact opnemen met Stefan
Freriks (sportfunctionaris senioren)
via telefoonnummer 06-31655475
of per e-mail
s.freriks@dewoldenhoogeveen.nl.

Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

Het Haagje
wordt een groene
blikvanger in
Hoogeveen
De gemeente is bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de
herinrichting van Het Haagje.
In een eerder stadium werden al de
Mr. Cramerweg, de Schutstraat en een
deel van de Zuidwoldigerweg aangepast. Nu is het laatste deel aan de
beurt; de aanleg van een vrij liggend
fietspad en verdubbeling van het aantal
bomen bij Het Haagje. Met inspraak
van bewoners en ondernemers is een
ontwerp gemaakt, waardoor de entree
van het Hoogeveense centrum aantrekkelijker én veiliger wordt.
KAP EN NIEUWE AANPLANT
VAN BOMEN

Bomen vormen een wezenlijk onderdeel bij de herinrichting van Het Haagje
en zijn zeer bepalend voor de beleving
en uitstraling. Er is onderzoek gedaan
naar het eventueel behouden en verplanten van de huidige bomen. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om
55 bomen te kappen en één boom te
verplaatsen. Daarnaast zullen er circa
honderd nieuwe Acacia bomen worden
geplant.
Het bomenplan is afgestemd op het
verlichtingsplan en de bomen hebben
in het ontwerp voldoende groeiruimte
voor minimaal 50 jaar. De Acacia is niet
alleen mooi om te zien; deze boom
draagt ook bij aan de biodiversiteit en is
klimaatbestendig.

ER OP UIT..?
NEEM DE BIJ!

Soort...

van de maand
Ieder 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.
In februari is de gaai onze ‘soort
van de maand’. Gaaien zie je in het
Steenbergerpark en in de achtertuin
op de voerplek. In Drenthe heet de
gaai, schrouwekster, omdat hij een
doordringende schreeuw laat horen.
De blauwe veertjes op de vleugels
vallen op. Op onze website kunt u
meer informatie over de soort van
de maand vinden.
https://w ww.ivn.nl/afdeling/
hoogeveen

College op
bezoek in Nieuw
Moscou
Dinsdag 29 januari ging het volledige
college op bezoek naar Nieuw Moscou.
Tijdens het gesprek met de bewoners
van Nieuw Moscou kwamen verschillende onderwerpen ter sprake.
Er is gesproken over woningbouw wat
kansen biedt om jonge mensen in de
buurt te houden. Andere onderwerpen
die ter sprake kwamen zijn duurzaamheid, asbestdaken, en de mogelijkheden voor papiercontainers.
Wat het college vooral opviel is de betrokkenheid van de buurt bij elkaar, de
hoeveelheid activiteiten en de hoeveelheid vrijwilligers die in Nieuw Moscou
actief zijn. Iedere avond zijn er één of
meerdere activiteiten in het buurthuis.
Daarnaast zijn er twee WhatsApp
groepen en drie AED’s met 35 actieve
vrijwilligers die bij reanimatie ingezet
kunnen worden. Met betrekking tot
een aantal vragen en/of onderwerpen
zijn vervolgafspraken gemaakt. Al met
al een zeer geslaagd bezoek.

Aandacht van werkgevers voor mantelzorg
leidt tot betere cijfers
Provincie Drenthe start in 2019 de
bewustwordingscampagne ‘Aandacht
voor mantelzorg in Drenthe’ voor werkgevers. Veel werkgevers en mantelzorgers denken namelijk dat mantelzorg
alleen maar een privékwestie is. Dat is
vaak de reden waarom er geen aandacht voor is, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Waarom zou je als werkgever wel
aandacht moeten besteden aan
mantelzorg?
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een
chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.
Een terugtrekkende overheid en vergrijzing zorgen voor toename van het aan-

tal mantelzorgers: nu is dat 18% van de
werkenden met een verwachte stijging
naar 25% de komende jaren.
Aandacht voor mantelzorg leidt tot
betere financiële cijfers en een beter
rapportcijfer als werkgever. Het effect
hiervan is niet alleen behoud van personeel, maar een positief imago is ook
aantrekkelijk voor nieuw personeel.
Precies wat nodig is in deze tijd van
personeelstekort.
Hoe kun je als werkgever de juiste
aandacht besteden aan mantelzorg?
Aandacht betekent in de kern onderzoeken wie er mantelzorger zijn in de
eigen organisatie, vragen hoe deze
combinatie functioneert en oplossingen

Gezinnen betalen minder
toeristenbelasting
Met het gezin naar de camping of een
huisje huren in de gemeente Hoogeveen? Dat is vanaf nu een stuk aantrekkelijker, want kinderen tot 16 jaar
betalen geen toeristenbelasting meer.
Dit past helemaal bij de ambitie om de
kindvriendelijkste gemeente van
Nederland te worden.
Campingeigenaren, die jaarlijks
veel gezinnen ontvangen,
juichen dit initiatief van harte
toe: ‘Met iedere euro die niet
aan toeristenbelasting betaald
hoeft te worden, kan een gezin
bijvoorbeeld iets leuks doen in de
regio.’ Om zichtbaar te maken dat kinderen tot 16 jaar toeristenbelastingvrij

zijn, heeft de gemeente een button laten
ontwikkelen. Deze kunnen ondernemers
gebruiken om te laten zien dat ze kindvriendelijk zijn. Er zijn drie gemeenten in
Drenthe die de toeristenbelasting voor kinderen hebben aangepast. In gemeente
De Wolden en gemeente Noordenveld
is de leeftijdsgrens 12 jaar, in gemeente Hoogeveen is dat
16 jaar.

In deze gids staan weer talloze adressen van maatschappelijke instellingen,
sportclubs, huisartsen, media, kerken,
enzovoort.
Met de gemeentelijke informatie, kaarten van alle kernen en foto's met adressen van alle raadsleden biedt deze
gemeentegids u de mogelijkheden
om uw weg te vinden in onze samenleving.

Cursus voor werkgevers
Om dit op een effectieve manier handen
en voeten te geven heeft de provincie
Drenthe een laagdrempelige en gratis
te volgen cursus ontwikkeld.
Om daadwerkelijke resultaten te boeken is enige spreiding in tijd noodzakelijk, maar we doen dit met een minimale
tijdsinvestering.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 1,5 uur tussen maart en
juli 2019.
Tijdstip:

Tussen 17.00 en 19.00,
inclusief gratis maaltijd.

Plaats:

Zoveel mogelijk in de
buurt van waar de deelnemers gevestigd zijn.

Aanmelden: U kunt zich aanmelden bij
mevrouw Carin Patty,
C.Patty@drenthe.nl.
Voor inhoudelijke informatie kunt u
terecht bij de heer Albert Nieuwenhuis,
info@nieuwadvies

EVENEMENTEN

IN MISSCHIEN WEL DE KINDVRIENDELIJKSTE GEMEENTE VAN NEDERLAND

Februari - M

aart

METAL BATTLE

2 februari

MUZIEK ACHTER DE VOORDEUR

3 februari

SOROPTIMIST FILM FESTIVAL

5 februari

Het Podium, Hoogeveen

Centrum, Hoogeveen

Bioscoop, Hoogeveen

VLOOIENMARKT

9-10 & 23-24 februari

Meer dan honderd stands in de Markthallen

DE NACHT VAN HOOGEVEEN

1 maart

SINGER-SONGWRITER FESTIVAL

2 maart

Centrum, Hoogeveen

De Tamboer, Hoogeveen

WEIDEBLIKTOCHT

9 maart

Diverse wandelroutes in de natuur rondom Hoogeveen

LA BROCHETTE COOPERTEST

12 maart

ZORG EN WELZIJNBEURS

14 maart

Test je conditie in 12 minuten

Gemeentegids 2019 is er weer
Hij is er weer: de haast onmisbare
gemeentegids met gemeentelijke informatie en honderden adressen uit de
Hoogeveense samenleving.

zoeken voor eventuele knelpunten.
Daarnaast is het belangrijk om op de
hoogte te zijn van wet en regelgeving
op het gebied van werkende mantelzorgers, en om de aandacht voor het
onderwerp onderdeel te maken van het
personeelsbeleid zodat het niet blijft
bij incidentele gesprekken en ad hoc
oplossingen.

Het Torentje - 6 februari 2019

De Tamboer, Hoogeveen

RONDE VAN DRENTHE

Drie dagen wielrennen in de fietsprovincie van Nederland

DIGITALE GEMEENTEGIDS

Op www.hoogeveen.nl/gemeentegids
staat een digitale versie van de gemeentegids. De gemeentegids is ook
gratis te downloaden als app voor uw
smartphone. Ga naar de Appstore of
AndroidMarket en typ ‘gemeentegids’.
Kies vervolgens de app ‘Gemeentegids’
(Akse Media) en kies na het downloaden achtereenvolgens Drenthe en Hoogeveen. U vindt dan alle informatie over
Hoogeveen.
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KOOPZONDAG: IEDERE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND!

WWW.HiHOOGEVEEN.NL/AGENDA
Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. De meest actuele versie staat op de website.

U kunt de gemeentegids vanaf vandaag gratis ophalen bij de balie in het
Compagnieshuis of Punt H aan de
Hoofdstraat.

VERSPREIDING

Daarnaast houden wij exemplaren in
voorraad voor:
-- nieuwe inwoners van onze gemeente;

ren van een agrarisch bedrijf
(29 januari 2019).
-- Ten zuiden van de Trekgatenweg en
ten oosten Alteveer te Hoogeveen,
realiseren van een zonnepark
(31 januari 2019).

-- Hoofdstraat 85, Hoogeveen, uitbreiding bestemmingscategorie:
“Horeca I”, met avondhoreca
(25 januari 2019).
-- Lindberghstraat 16, Hoogeveen, uitbreiden van de bestaande loods met
kantoorruimte (25 januari 2019).
-- Trambaan 8b, Nieuweroord, bouwen
van een woning (24 januari 2019).

Sinds 2017 wordt de gemeentegids niet
meer huis aan huis bezorgd.

15-17 maart

-- andere belangstellenden;
-- promotie en representatie.
De gemeentegids heeft een oplage van
5.000 exemplaren.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Wil Noordzij,
tel. 14 0528.

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Bosbesstraat 2, Hoogeveen, renoveren van 101 woningen
(30 januari 2019).
-- Carstenswijk 7, Elim, vervangen van
een woning (29 januari 2019).
-- Carstenswijk 7, Elim, plaatsen van
een tijdelijke woonunit
(29 januari 2019).
-- De Kwikstaart 44, Hoogeveen, vervangen van een paneel door spouwmuur in de voorgevel
(19 januari 2019).
-- De Vlegel 42, Hoogeveen, vergroten
van de garage (27 januari 2019).
-- Edisonstraat 2 1 te Hoogeveen, gewijzigd uitvoeren van het bouwen
van een bedrijfshal met kantoor
waarvoor reeds vergunning is verleend (31 januari 2019).
-- Egel 19 te Hoogeveen, plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de
woning (20 januari 2019).

-- Hoofdstraat 157 a, Hoogeveen, intern
verbouwen van een pand
(28 januari 2019).
-- Hoofdstraat 186, Hoogeveen, plaatsen van gevelreclame
(31 januari 2019).
-- kavel nr 5759 en 5760 te Hoogeveen, aanleggen van 2 inritten
(29 januari 2019).
-- Korenstraat 26 te Hoogeveen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (27 januari 2019).
-- Raadhuisplein 24 te Hoogeveen,
legaliseren en optimaliseren van
muurframes (27 januari 2019).
-- Raadhuisplein 24, Hoogeveen, plaatsen van aluminium displays aan lichtmasten (27 januari 2019).
-- Schutstraat 30, Hoogeveen, wijzigen
van winkel naar 2 appartementen
(30 januari 2019).
-- Schutstraat 96, Hoogeveen, intern
verbouwen van een winkelpand naar
vijf woonheden
(30 januari 2019).
BESLUIT NIET IN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Middenraai 51, Nieuweroord, realise-

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- A.G. Bellstraat 29d, Hoogeveen, bouwen van een opslagloods en plaatsen
van een erfafscheiding
(30 januari 2019).
-- De Turfsteker 2, Hollandscheveld,
bouwen van de helft van een dubbele
woning (31 januari 2019).
-- De Turfsteker 4, Hollandscheveld,
bouwen van de helft van een dubbele
woning (31 januari 2019).
-- Griendtsveenweg 27, Hoogeveen,
plaatsen van lichtreclame
(25 januari 2019).
-- Hendrik Reindersweg 18, Pesse,
bouwen van een loods
(30 januari 2019).
-- Hoofdstraat 186, Hoogeveen,
wijzigen van een winkelpui
(24 januari 2019).

Riegshoogtendijk 96, Hollandscheveld,
verwijderen van asbesthoudende losse
platen (30 januari 2019).
EVENEMENTEN

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.

AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Stichting Muziek 2000, Hendrik
Reindersweg 5, Pesse, donderdag
23 mei 2019 van 19.00 tot 23.00 uur,
Giga G Festival (24 januari 2019)
-- Stichting Muziek 2000, Hendrik
Reindersweg, Pesse, vrijdag 24 mei
2019 van 20.00 uur tot zaterdag
25 mei 2019 01.00 uur, zaterdag
25 mei 2019 18.00 uur tot zondag
26 mei 2019 01.00 uur, Muziekweekend Pesse (24 januari 2019)
-- PCBS De Regenboog Hoogeveen,
Tilber, Hoogeveen, donderdag
14 maart 2019 van 8.00 tot 12.30
uur, ANWB Streetwise
(28 januari 2019)

SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
Kanaal O.Z. 21, Tiendeveen, slopen van
een opslagloods (28 januari 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.

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.

Het Torentje - 6 februari 2019

MEDEDELINGEN
Op het moment dat dit wel kan, volgt
opnieuw publicatie in het Torentje.
MILIEU
KAPVERZOEK

-- De gemeente geeft toestemming
voor het kappen van 11 gemeentelijke
bomen en het verplanten van 1 gemeentelijke boom bij het winkelcentrum De Weide in Hoogeveen.
-- De gemeente geeft toestemming
voor het kappen van 10 gemeentelijke bomen op een terreindeel gelegen
langs de Zuidwoldigerweg in
Hoogeveen.
-- De gemeente geeft toestemming
voor het kappen van een gemeentelijke boom ter hoogte van het perceel
Riegshoogtendijk 110 in Hollandscheveld.
De gemeente publiceert deze toestemmingen om u op de hoogte te stellen.
U kunt hiertegen geen zienswijze of
bezwaar indienen.
OVERIG
VERKIEZING LEDEN PROVINCIALE
STATEN EN WATERSCHAP
VECHTSTROMEN OF DRENTS
OVERIJSSELSE DELTA
Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Hoogevee maakt
bekend dat het bij de verkiezing van de
leden Provinciale Staten van Drenthe en
het bestuur van het waterschap Vechtstromen of Drents Overijsselse Delta op
woensdag 20 maart 2019 een kiezer is
toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:
MACHTIGING door schriftelijke
aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bij Burgerzaken van de gemeente
zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij
volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op
vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/
zij op maandag 4 februari 2019 als
kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoekschrift kan niet worden
ingediend door de kiezer aan wie al
een kiezerspas is verstrekt.
4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden,
moet op maandag 4 februari 2019
als kiezer zijn geregistreerd binnen
het gebied waarvoor de verkiezing
geldt.
5. Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
6. Een volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of zelf aan
de stemming deel te nemen.
MACHTIGING door overdracht van de
STEMPAS of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die
in dezelfde gemeente als kiezer is
geregistreerd, machtigen om voor
hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas
en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of
kiezerspas aan de gemachtigde over.

4. Tevens moet de kiezer een kopie van
een geldig identiteitsbewijs aan de
gemachtigde meegeven. Dit kopie
moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of
kiezerspas, kan tot en met de dag
van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door
overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van
een stem door de gemachtigde, door
de volmachtgever worden ingetrokken.

stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de
stempas (indien reeds verstrekt),
moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart
2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij/zij op maandag
4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt
een kiezerspas verstrekt.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem
dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen
worden verstrekt door de Gemeentewinkel.
Meer informatie is te vinden op
www.hoogeveen.nl. Klik op
‘Hoogeveen kiest’ onder ‘Snel naar’

MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst
van de stempas, doch uiterlijk op
dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur
de stempas over te leggen bij Burgerzaken van zijn/haar woonplaats
waar hij/zij op maandag 4 februari
2019 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt
een kiezerspas verstrekt.

Stemmen met een kiezerspas
De burgemeester van Hoogeveen
maakt bekend dat het bij de verkiezing
van de leden Provinciale Staten van
Drenthe en de besturen van de waterschappen Vechtstromen of Drents
Overijsselse Delta op woensdag 20
maart 2019 een kiezer is toegestaan
zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in het waterschap.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Burgerzaken van de gemeente
zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in
een willekeurig stembureau aan de

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan
bij verlies niet worden vervangen. Als
u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt
door de Gemeentewinkel.
Meer informatie is te vinden op
www.hoogeveen.nl. Klik op
‘Hoogeveen kiest’ onder ‘Snel naar’.

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)

