Het Torentje
Passionele zang en gezelligheid
tijdens het zesde Korenfestival
in Hoogeveen

Exotische planten zorgen
door het warme weer voor
grote problemen in natuur
Als het warmer wordt, kunnen er allerlei problemen in en rond het water ontstaan,
zoals explosieve groei van invasieve exoten. Dat zijn planten die van nature niet
in Nederland voorkomen en door de mens – al dan niet per ongeluk – in ons land
terecht zijn gekomen. Een klein deel van die exoten voelt zich hier prima thuis en
kunnen zich razendsnel vermeerderen in onze natuur.
Soms komen exotische aquarium- of vijverplanten in de natuur terecht en
veroorzaken daar grote problemen. Ze groeien in de zomer supersnel en sommige
watergangen groeien helemaal dicht. Dit zorgt voor een slechte aan- en afvoer van
water. Ook verdringen ze de inheemse waterplanten en daarmee ook de dieren die
daarvan afhankelijk zijn. Reden voor waterschappen om deze planten op te ruimen,
maar dat kost wel veel geld. De drie grootste boosdoeners zijn de grote waternavel,
de waterteunisbloem en het parelvederkruid. De waterschappen verzoeken u
dringend om deze planten niet in de natuur te dumpen, maar ze bij het GFT te doen.
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-- Raadslid Brand van Rijn (SGP)
stelde mondelinge vragen over een
krantenartikel in het AD over de
veiligste gemeenten van Nederland. Hoogeveen is in de ranglijst
fors gezakt. Burgemeester Karel
Loohuis antwoordde dat het college op de hoogte is van deze lijst.
Dat er in 2017 in Hoogeveen meer
woninginbraken hebben plaatsgevonden, komt door de gunstige ligging aan de A28/A37 voor mobiele
inbrekers. Ze zijn snel ter plaatse,
maar kunnen ook snel weer weg.
Het college deelt de zorg over de
toename van het aantal bedreigingen. Wel nuanceerde Loohuis dat
enigszins. Een melding van een bedreiging telt mee in de cijfers, ook
als dan nog niet is vastgesteld dat
er daadwerkelijk sprake was van
een bedreiging, aldus Loohuis.
-- Raadslid Jan Giethoorn (Gemeentebelangen) stelde mondelinge
vragen over de kwaliteit van de
drinkwatervoorziening naar aanleiding van een tv-reportage over
vervuilingen in de bodems van
RTV-Drenthe. Wethouder Gert Vos
gaf aan dat de in de reportage genoemde vervuilingen al jarenlang
bekend zijn. De provincie gaat hier
over en krijgt voor sanering geld
van het Rijk. Maar de gemeente
moet bij grote saneringen van
ernstige vervuilingen 10% meebetalen. Daarom kiest het college
voor het inzetten van acties om
het beheersbaar houden, in plaats
van dure sanering. Met de nieuwe
technieken is beheersbaar houden

ook heel goed mogelijk. Het college
ziet geen noodzaak om inwoners
opnieuw te informeren. Dit is in
2016 al gedaan. Mochten bezorgde
inwoners zich melden dan krijgen
ze alle informatie, maar tot op
heden hebben zich nog geen inwoners gemeld, aldus Vos. De raad
wordt binnenkort geïnformeerd
over het project Gebiedsgericht
Grondwater Beheer.
-- De raad sprak over het Koersdocument nieuwe entiteit Zuid (de
opvolger van Alescon). Het college
wilde graag de mening horen van
de raad over dit onderwerp. De
raad gaf diverse punten mee aan
het college. Op 14 juni komt dit onderwerp terug voor besluitvorming.
-- De raad liet zich informeren over
het bestemmingsplan ‘Hoogeveen, Bochtverruiming spoorbaan
2017’. Wethouder Erwin Slomp en
woordvoerder Jaap Eikelboom van
ProRail gaven een presentatie.
Er werden veel vragen gesteld door
de raadsleden. De raad gaat op
14 juni in gesprek over het raadsvoorstel.
-- Als laatste liet de raad zich informeren over de lijst van categorieën waarvoor geen verklaring
van bedenkingen nodig is. Voor
vergunningen voor zonneweides
werd een uitzondering gemaakt.
Voor het bepalen van voldoende
maatschappelijk draagvlak (zoals
vereist in het afwegingskader
Zonne-energie Hoogeveen) wil het
college dat aanvragen voor zonneweides voorgelegd worden aan de
raad. Wethouder Erik Giethoorn gaf
een presentatie. Ook hierover gaat
de raad op 14 juni in gesprek.

Een gezonde Avondvierdaagse

Hierbij kunt u denken aan een
appel, banaan, snoeptomaatjes,
snoepkomkommers etc.

INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 9 juni
- Huis aan huis door basisschool
Tiendeveen vanaf 9.00 uur in
Tiendeveen.
- 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.
Woensdag 13 tot en met
vrijdag 15 juni
- Van woensdag 8.00 tot vrijdag
12.00 uur staan er containers
van de Professor Titus Brandsmaschool op de parkeerplaats
achter de school op het Blankensplein in het centrum van Hoogeveen.
COLLECTEN

SPORT

Loopt u met uw kind(eren) mee met
de avondvierdaagse? Denk dan
eens aan drinkwater en een lekkere
gezonde traktatie voor onderweg of
na afloop.

KORT NIEUWS

Deze week collecteert het Epilepsiefonds. Volgende week gaat de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten met de collectebus
langs de deuren.

UIT DE RAAD
VERGADERING
31 mei

6 JUNI 2018

JOGG-GEMEENTE

De gemeente Hoogeveen is sinds
2014 een JOGG-gemeente. JOGG is
een landelijke beweging en staat
voor Jongeren Op Gezond Gewicht.
Met elkaar werken we aan een
gezonde jeugd in een gezonde
omgeving. Hopelijk wilt u hier ook
aan bijdragen!

UITAGENDA
Waterteunisbloem

Grote waternavel

JAARMARKT
NOORDSCHESCHUT

BLAUWALG
Maar er zijn bij warm weer meer gevaren
voor mens en natuur. In stilstaand water
waar de watertemperatuur snel oploopt,
kan blauwalg ontstaan. Blauwalg is
een bacterie waar mens en dier ziek
van kunnen worden. Symptomen zijn
onder meer maag- en darmklachten,
huidirritatie, hoofdpijn, duizeligheid,
ademhalingsproblemen en kramp.
Neem waarschuwingen over blauwalg
serieus. Vermijd contact met besmet
Parelvederkruid
water en zorg dat huisdieren er niet mee
in aanraking komen. Raakt u in contact met het water, was dan uw handen en/of
neem een douche.

De Jaarmarkt van Noordscheschut is
dit jaar op zaterdag 9 juni van 10.00
tot 17.00 uur in het centrum van
Noordscheschut.

BOTULISME
Jaarlijks krijgen de waterschappen meldingen van dode vissen en watervogels.
Vaak is bij watervogels botulisme de doodsoorzaak. Het is van groot belang dat
de dode beesten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Vindt u dode vogels of
vissen, neem dan contact op met het waterschap Drents Overijsselse Delt
(088 - 2331200), of waterschap Vechtstromen (088 - 2203333), afhankelijk van
in welk waterschapsgebied u woont. Elim, Nieuwlande en Nieuw-Moscou vallen
onder Vechtstromen. De rest van de gemeente Hoogeveen ligt in het gebied van de
Drents Overijsselse Delta. Gebruik geen oppervlaktewater waarin dode vogels zijn
aangetroffen voor beregening of drinkwater voor vee.

Duik samen met het IVN in de
onderwaterwereld. Kom jij ook op
10 juni om 13.30 uur naar het IVN
Struunhuus in het Steenbergerpark
leren wat er allemaal in het water
leeft en hoe belangrijk dat is?
n www.ivn.nl

CONTROLE ZWEMWATER
Het waterschap adviseert om alleen in officieel gecontroleerd zwemwater te
zwemmen. Van april tot en met september controleren de waterschappen in
Drenthe het zwemwater. Ze kijken naar blauwalg, maar ook colibacteriën. Het is niet
goed als er erg veel colibacteriën in een zwemplas zijn. Dat kan betekenen dat het
water ziekteverwekkers bevat.
De resultaten van het onderzoek staan op de websites van de waterschappen en de
provincie. De locaties zijn te vinden via de zwemwaterapp en www.zwemwater.nl.

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 juni 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.

HIGHLANDGAMES

Zondag 10 juni van 13.00 tot 17.00
uur barst de strijd los tussen families
en vriendengroepen. Welk team gaat
er met de titel vandoor?
De Highlandgames vinden plaats bij
sportcafé de Twee Gezusters op de
atletiekbaan van HAC ‘63.
n www.sportcafedetweegezusters.nl
SLOOTJESDAG

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

Bijeenkomsten over
aanbestedingen WMO
en Schoonmaak
De gemeenten Staphorst, Meppel,
De Wolden en Hoogeveen bereiden
samen de aanbesteding Wmo begeleiding voor. Hiervoor wordt voor partijen
een informatiebijeenkomst gehouden
op dinsdagavond 19 juni in het raadhuis
van Hoogeveen.
Gemeente De Wolden en de gemeente
Hoogeveen bereiden samen de Europese aanbesteding Schoonmaak voor.
De informatiebijeenkomst hierover is
donderdagmiddag 21 juni, eveneens in
het raadhuis.
Zie voor de volledige informatie de
rubriek Mededelingen van dit Torentje
onder Overig.

Wegwerkzaamheden
knooppunt
Hoogeveen
In de nacht van 18 op 19 juni wordt op
en nabij het knooppunt Hoogeveen
aan de weg gewerkt. Er worden diverse
verbindingswegen vanaf 21.00 uur
korte tijd afgesloten. Het gaat om:
-- De parallelrijbaan komend vanaf
Zwolle, inclusief de verbindingsweg
naar de N48 Ommen
-- De verbindingslus richting A28 Assen
-- De verbindingsweg vanaf N48 Ommen naar de A37
-- De verbindingsweg van de A28
komend vanuit Assen richting A37
Emmen
Tussen 23.00 en 05.00 uur gaat de
verbindingsweg komend vanaf Emmen
naar de A28 Assen dicht.
Tussen 23.00 en 01.00 uur wordt de
verbindingsweg vanaf de A37 in de
richting van de N48 Ommen kortdurend
afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid.
TWEEDE NACHT

Ook in de nacht van 19 op 20 juni wordt
op het knooppunt aan de weg gewerkt.
Daarbij worden tussen 22.00 en
6.00 uur diverse verbindingswegen
gedurende korte tijd afgesloten.
Het gaat om:
-- De parallelrijbaan afgesloten komend
vanaf Zwolle, inclusief de verbindingsweg naar de N48 Ommen
-- De verbindingslus richting
A28 Assen.
-- De verbindingsweg vanaf
N48 Ommen naar de A37.
-- De verbindingsweg van de A28
komend vanuit Assen richting A37
Emmen
Het verkeer wordt omgeleid.
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Verbindingsfestival krijgt
vervolg in dorpen en wijken
Wat was het mooi tijdens het Verbindingsfestival in januari! Het is al een
hele tijd geleden, maar we hebben niet
stil gezeten. De inwonersgroep, de
raadsleden, het college en de ambtenaren zijn blijvend bezig met verbindingen
leggen. We bruisen van de ideeën.
Volgend jaar komt er zeker een nieuw
Verbindingsfestival in en om het Raadhuis, in juni 2019. De datum volgt. Maar
zolang hoeft u niet te wachten, want
het idee is ontstaan om mini-verbindingsfestivalletjes te organiseren in de
wijken en dorpen. En daar hebben we
uw hulp bij nodig. Heeft u een mooi ini-

tiatief dat past in zo'n mini-verbindingsfestival, dan horen we dat graag. U bent
van harte welkom om uw tips en ideeën
te delen op vier donderdagen in de Burgerzaal van het Raadhuis. De data zijn:
7, 14 en 21 juni en 5 juli tussen 10.3011.30 uur. Betrokkenen van de organisatie van het Verbindingsfestival zijn
aanwezig om met u in gesprek te gaan.
Dan kunt u gelijk de foto's bekijken van
20 januari. Er hangen grote foto's om
de sfeer van toen weer even terug te
halen. U kunt uw ideeën natuurlijk ook
per mail delen. U kunt mailen naar
projectleider Marike Timmer:
m.timmer@dewoldenhoogeveen.nl.

Bedrijvenregeling Dutch TechZone helpt
innovatieve projecten realiseren
projecten die zijn gericht op uitbreiding,
diversificatie of fundamentele wijzigingen van bedrijfsactiviteiten in de drie
gemeenten.

Groeiende bedrijvigheid en uitbreiding
van het aantal banen. Dat is wat de
gemeenten Hoogeveen, Coevorden en
Emmen willen om de regio economisch
te versterken.
Daarom helpen zij ondernemers die
bijdragen aan deze ambities. Zij doen
dit samen met de provincie en het
ministerie van Economische Zaken en
Klimaat in de Bedrijvenregeling Dutch
TechZone 2018. De regeling is bedoeld
voor zowel mkb’ers als grote ondernemingen.
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INVESTERINGEN EN NIEUWE
BANEN

ondernemers die zich nieuw komen
vestigen in de gemeente Hoogeveen,
Coevorden of Emmen subsidie aanvra-

gen voor hun investering. Gevestigde ondernemers kunnen subsidie
aanvragen voor de uitvoering van

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
- Calkoenswijk 7, Nieuweroord,
bouwen van een schuur
(31 mei 2018).
- Carstensdijk 3, Elim, bouwen van een
aanbouw bij bestaande woning
(29 mei 2018).
- De Velg 8, Nieuwlande, plaatsen van
een carport (25 mei 2018).
- Houthaven 12, Hoogeveen, plaatsen
van een terrasoverkapping
(28 mei 2018).
- Oostering 38, Pesse, bouwen van
een schuur (29 mei 2018).
- Ten Zuidwesten van Hollandscheveld
nabij de Langedijk, aanleggen van
een onderdeel van de rondweg
Hollandscheveld en het realiseren
van een bocht in de rondweg
(31 mei 2018).

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

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.

Van 11 juni tot en met 1 oktober kunnen

Voor investeringen kunnen bedrijven
maximaal 30% van het investeringsbedrag geïnvesteerd krijgen. Voor
projecten die substantiële en langdurige werkgelegenheid opleveren in
het gebied kunnen mkb’ers per nieuw
gerealiseerde arbeidsplaats € 5.000
subsidie krijgen, met een maximum van
€ 100.000.
SNN

Alle informatie over de regeling is te
vinden op www.snn.nl/dtz2018.

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de
bekendmakingen van de gemeente
Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
RECTIFICATIE
In het torentje van 30 mei was onder
ingekomen aanvragen opgenomen:
-- Vijfhoek 5 (voorlopig adres) te
Fluitenberg
Dit moet zijn:
-- Vijfhoek 5 (voorlopig adres) /
Vliethorst kavel 5 te Fluitenberg,
bouwen van een woning
(17 mei 2018)
INGETROKKEN AANVRAGEN
(datum besluit)
-- Bremstraat 6, Hoogeveen, plaatsen
van een dakopbouw bij de woning
(29 mei 2018).
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
- De Stok 10, Hollandscheveld, bouwen van een woning (25 mei 2018).
- Deneb 19, Hoogeveen, vervangen
van de berging, garage en houtopslag (28 mei 2018).
- Edelhert 46, Hoogeveen, aanleggen
van een inrit (25 mei 2018).
- Eenendertigste Wijk-Zuid 25,
Hollandscheveld, kappen van een eik
(26 mei 2018).
- Hollandscheveldse Opg 29 a,
Hollandscheveld, bouwen van een
woning (24 mei 2018).
- tussen de Hendrik Reindersweg en
het Zwarte Water in Pesse, oprichten
van een zonnepark
(25 mei 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.

BESLUIT BUITEN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Grote Kerkstraat 25, Hoogeveen,
bouwen van 2 appartementen op de
bestaande bouw (28 mei 2018).
-- Sirius 26, Hoogeveen, plaatsen van
een dakkapel (30 mei 2018).
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN
(datum besluit)
-- Oostering 38, Pesse, bouwen van
een schuur (25 mei 2018).
-- Vliethorst kavel 5, Hoogeveen, bouwen van een vrijstaande woning met
schuur (25 mei 2018).
BESLUIT OMGEVINGSVRIJ
(datum besluit)
-- Carstensdijk 3, Elim, plaatsen van
een aanbouw aan de woning (29 mei
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

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Anjerstraat 20, Hoogeveen, verwijderen van asbest (24 mei 2018).
-- Bilderdijklaan 62, Hoogeveen, slopen
van een asbest dak (24 mei 2018).
-- Carstenstraat 45, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende bekisting
uit de woning (25 mei 2018).
-- De Kiel 61, Hoogeveen, verwijderen
van asbest golfplaten (24 mei 2018).
-- Fabrieksweg 18, Hoogeveen, verwijderen van asbest golfplaten
(24 mei 2018).
-- Haarweg 18, Tiendeveen, verwijderen van asbest (24 mei 2018).
-- I Philipsonstraat 3, Hoogeveen, verwijderen van asbest (28 mei 2018).
-- Sectie K nummer 2758, Hoogeveen,
verwijderen van asbest uit een
schuur (28 mei 2018).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Stichting Aktiviteitencommissie
’t Oekie, evenemententerrein Hendrik
Raakweg en diverse andere locaties,
allen in Hollandscheveld, 20 augustus 2018 tot en met 25 augustus
2018, Feestweek Hollandscheveld
(28 mei 2018)
-- Stichting Aktiviteitencommissie
’t Oekie, Het Hoekje, Hollandscheveld, 25 augustus 2018 van 9.00 tot
17.00 uur, Jaarmarkt Hollandscheveld (28 mei 2018)
De gemeente publiceert deze
aanvragen om u tijdig op de hoogte te

VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- De heer W. Wolters, De Wanne 8,
Hoogeveen zaterdag 21 juli 2018 van
19.00 uur tot zondag 22 juli 2018
01.00 uur, privé feest met live muziek
(25 mei 2018)
-- Stichting Centrummanagement Hoogeveen, centrum Hoogeveen, zaterdag 2 juni 2018 van 11.00 tot 17.00
uur, Korenfestival (25 mei 2018)
-- Ondernemersvereniging Noordscheschut, rondom dorpshuis de Cirkel
te Noordscheschut, zaterdag 9 juni
2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur,
zomerbraderie (25 mei 2018)
-- Landelijke Rijvereniging de Weideruiters, perceel naast Marten Kuilerweg
21 te Elim, zondag 24 juni 2018, hippisch evenement (25 mei 2018)
-- HAC ’63, Tiendeveen, zaterdag 9 juni
2018 van 13.00 tot 16.00 uur, Hardloopevenement (28 mei 2018)
-- Ladies’ Circle 54 Hoogeveen, Hoogeveense Vaart, Hoogeveen, zaterdag
7 juli 2018 van 15.00 tot 21.00 uur,
Drakenbootrace (28 mei 2018)
-- Mevrouw H. ten Buur-van Boven,
Alteveer 123, Hoogeveen, zaterdag
16 juni 2018 van 10.00 tot 16.00 uur,
Zomermarkt/-fair (28 mei 2018)
-- Sportclub Nieuwlande (S.C.N.),
Nieuwlande, 2 juni 2018 tot en met
9 juni 2018, Feestweek Nieuwlande
(28 mei 2018)
-- Sportclub Nieuwlande (S.C.N.),
Nieuwlande, 9 juni 2018 van 8.00 tot
17.00 uur, Braderie (28 mei 2018)
-- Het Postkantoor Hoogeveen B.V., Van
Echtenplein, Hoogeveen, zaterdag 23
juni 2018 van 10.00 tot 23.00 uur,
2e PK Beachvolleybaltoernooi
(28 mei 2018)
-- Toerkoop Reisbureau Van der Goes,
winkelcentrum De Weide, Hoogeveen, zaterdag 23 juni 2018 van

13.00 tot 16.00 uur, Amerikaanse
dag (30 mei 2018)
-- Veiligheidsregio Drenthe, parkeerterrein bij sporthal Activum, Hoogeveen, 12 juni 2018 van 9.00 tot 16.00
uur, Brandweerscholendag
(31 mei 2018)
-- De Jongens, Hoofdstraat, Hoogeveen, zondag 8 juli 2018, Familiefeest voor iedereen (31 mei 2018)
-- V.V. Tiendeveen, bij MFC de Eiken,
Tiendeveen, 5 tot en met 7 juli 2018,
jubileumfeest (31 mei 2018)
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- In verband met een hardloopwedstrijd in Tiendeveen is op zaterdag
9 juni 2018 van 13.30 uur tot 15.00
uur de Kerkweg afgesloten vanaf de
kruising Haarweg tot en met de kruising Boslaan.
-- In verband met de drakenbootrace
op zaterdag 7 juli 2018 is van 15.00
uur tot 21.00 uur is de Echtenseweg
ter hoogte van het viaduct over de
Hoogeveensche Vaart en het fietspad ter hoogte van de roeivereniging
afgesloten.
-- In verband met de braderie tijdens
de feestweek van Nieuwlande zal de
Brugstraat op deze dag gedeeltelijk
worden afgesloten voor het verkeer
(28 mei 2018)
-- In verband met het Beachvolleybaltoernooi, georganiseerd door Het
Postkantoor, zal het Van Echtenplein
in Hoogeveen geheel worden afgesloten van vrijdag 22 juni 2018 tot en
met maandag 25 juni 2018
(28 mei 2018)
-- In verband met de brandweerscholendag op 12 juni 2018 van 09.00
uur tot 16.00 uur is de parkeerplaats
bij het Activum aan de Sportveldenweg te Hoogeveen afgesloten.
Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u
binnen zes weken na de bekendmaking
aan de aanvrager een bezwaarschrift
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MEDEDELINGEN
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.

MILIEU
MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend de volgende
melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben
ontvangen:
-- Het Hoekje 40 a te Hollandscheveld.
-- Tuindersweg 1-5 te Elim. De melding
heeft betrekking op het veranderen
van een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
OVERIG
AANBESTEDING WMO
BEGELEIDING
De gemeenten Staphorst, Meppel,
De Wolden en Hoogeveen bereiden
samen de aanbesteding Wmo begeleiding voor. De publicatie van de aan-

besteding vindt in de tweede week van
juni plaats met als doel nieuwe contracten per 1 januari 2019. De aanbesteding
verloopt geheel via TenderNed.
Als onderdeel van de aanbesteding
organiseren de gemeenten een informatiebijeenkomst over TenderNed voor
geïnteresseerde partijen. Doel van deze
informatiebijeenkomst is om (kleine)
zorgaanbieders te informeren over de
werkwijze van TenderNed.
De informatiebijeenkomst gaat niet in
op de inhoud van de aanbesteding.
De bijeenkomst vindt plaats op 19 juni
in het raadhuis Hoogeveen (Raadhuisplein 1).
Het programma ziet er als volgt uit:
-- 19.45 uur inloop
-- 20.00 uur: start presentatie, inclusief
het stellen van vragen
-- 21.00 uur: einde
Geïnteresseerde aanbieders moeten
zich vooraf aanmelden voor deelname
via de link in het bericht hierover op
www.hoogeveen.nl (Klik door naar
Actueel, Nieuwsberichten)
Aanmelden kan tot en met 18 juni
10.00 uur.
Maximaal 2 personen per organisatie.
AANBESTEDING SCHOONMAAK
De gemeenten De Wolden en Hoogeveen bereiden samen de Europese
aanbesteding Schoonmaak voor.
De publicatie van de aanbesteding

vindt na de zomer plaats met als doel
nieuwe contracten voor het schoonmaakonderhoud van kantoorpanden,
sportaccommodaties en buitenlocaties,
exclusief glasbewassing. De aanbesteding verloopt geheel via TenderNed.
Als onderdeel van de voorbereiding
organiseren de gemeenten een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde
partijen. Doel van deze informatiebijeenkomst is om met name lokale
ondernemers te informeren over het
aanbestedingsproces. Daarnaast wordt
er een toelichting op TenderNed gegeven, bedoeld voor die partijen die hier
nog niet eerder mee gewerkt hebben.
Tijdens de bijeenkomst wordt er niet
inhoudelijk ingegaan op de aanbesteding schoonmaak. Deze informatie
wordt pas na publicatie gedeeld in het
beschrijvend document en de nota van
inlichtingen.
Bij de informatiebijeenkomst is een
delegatie van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en Het

NIC aanwezig. De presentatie wordt via
TenderNed beschikbaar gesteld.
De bijeenkomst vindt plaats op 21 juni
in het raadhuis van Hoogeveen (Raadhuisplein 1).
Het programma ziet er als volgt uit:
-- 12.00 uur: inloop inclusief lunch
-- 12.30 uur: start presentatie(s)
-- 14.30 uur: einde
Geïnteresseerde aanbieders moeten
zich vooraf aanmelden voor deelname
via de link in het bericht hierover op
www.hoogeveen.nl (Klik door naar
Actueel, Nieuwsberichten)
Aanmelden kan tot en met 15 juni
16.00 uur.
Maximaal 2 personen per organisatie.
CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

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 een van de volgende nieuwsbrieven:
Jong Hoogeveen, Hoogeveen werkt aan werk, Nieuwsberichten,
Ondernemersnieuws, Sportief Hoogeveen.

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)

