Het Torentje
Drenthe stemt op
20 maart!

Herinrichting openbare
ruimte stadscentrum
gestart
Vorige week heeft wethouder Jan Steenbergen samen met Gerard Hoiting, directeur van aannemer Roelofs, het startsein gegeven voor de herinrichting van de
openbare ruimte in het stadscentrum. Met het verwijderen van de laatste boom
uit een van de grote plantenbakken in het midden van de Hoofdstraat gaven zij de
aftrap van het omvangrijke project.
In de komende periode wordt, na een intensieve voorbereiding, het gedeelte
Hoofdstraat vanaf de kruising Grote Kerkstraat tot aan het Kerkplein aangepakt.
Opnieuw een bijzondere fase vanuit de ontwikkelingsvisie van het stadscentrum
Hoogeveen.
TIJDENS DE VERBOUWING GAAT DE VERKOOP GEWOON DOOR
Al het werk is erop gericht ondernemers, omwonenden en bezoekers zo min
mogelijk hinder te laten hebben. De winkels aan de oostzijde van de Hoofdstraat
zijn als eerste aan de beurt; daarna volgt de westzijde. Als laatste volgen straatwerkzaamheden in de middenstrook, de doorvoerzone en de zuidzijde van het
kerkplein.

UIT DE RAAD
RAADSAVOND 28 FEBRUARI
-- De raad sprak over het aangepaste
afwegingskader zonne-energie. Er
hadden zich zes insprekers gemeld.
De raad was verdeeld en er werden
kritische vragen gesteld. Vooral
onderwerpen als participatie, Regionale Energiestrategie, biodiversiteit
en evaluatie kwamen hierbij aan de
orde. Op 14 maart neemt de raad
hierover een besluit.
-- De raad sprak ook over de Extra
Begeleiding en Toezichtlocatie
(EBTL). De fracties van de VVD,
Gemeentebelangen en de SGP
hadden een verzoek voor dit debat
ingediend. Zij wilden in de raad
tot een eenduidige mening komen
over de beschreven situatie in het
rapport van de Inspectie Justitie
en Veiligheid en over de gewenste
vervolgstappen vanuit de gemeente
Hoogeveen. De fracties gaven aan
geschrokken te zijn van dit rapport.
-- Burgemeester Karel Loohuis gaf
aan dat hierover intensief contact
wordt onderhouden met de staatssecretaris en dat hij verwacht dat de
staatssecretaris in maart met een
voorstel voor maatregelen komt.
Raadslid Mark Strolenberg (VVD)
stelde voor om een verzoek aan het
college op te stellen met o.a. als doel
een signaal af te geven richting de
staatssecretaris.

Niet alle fracties waren hiervoor.
Op 14 maart zal duidelijk worden
wat het vervolg van dit debat zal
zijn.
-- Het agendapunt ‘Invulling van de
taakstellingen in het sociaal domein’
werd door de raad van de agenda
gehaald en doorgeschoven naar
de volgende raadsvergadering. De
reden hiervoor was, dat er geen advies was gevraagd aan de Adviesraad Sociaal Domein. Wethouder
Erwin Slomp deed de toezegging
dat er over max. tien dagen een advies van de adviesraad naar de raad
komt. Het voorstel komt op 14 maart
terug in de raad.
De raad besloot:
-- Tot het benoemen van Wolter Dekker (PvdA) als tijdelijk opvolgend
raadslid;
-- Tot het verlenen van een omgevingsvergunning zonnepark Hendrik Reindersweg 14b (voorlopig
adres) te Pesse;
-- Om geen verklaring van bedenkingen af te geven bij de aanvraag
omgevingsvergunning Ecologische
Verbindingszone Zuidwoldigerwaterlossing.
Het beeld en geluidsverslag kunt u
terugkijken en luisteren via:
https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/

Raadsavond over bestemmingsplan
uitbreiding wijkwinkelcentrum De Weide
Het ontwerpbestemmingsplan voor
realisatie van een supermarkt en een
pand voor maatschappelijke doeleinden (verplaatsing bestaande dierenartsenpraktijk) bij wijkwinkelcentrum
de Weide en de inrichting van de
openbare ruimte heeft ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn zijn er
zienswijzen ingediend.
Op maandagavond 11 maart om 19.00
uur is er daarom een raadsavond.
Deze wordt gehouden in de Raads-

zaal van het Raadhuis in Hoogeveen,
Raadhuisplein 1. Tijdens deze avond
wordt het plan gepresenteerd en
kunnen de mensen die een zienswijze
hebben ingediend, deze toelichten.
Indieners van zienswijzen en de initiatiefnemer zijn hiervoor uitgenodigd.
Overige belangstellenden zijn van
harte welkom. Aanmelding vooraf is
noodzakelijk. Dit kan bij voorkeur via
griffie@hoogeveen.nl of telefonisch
via 140528.

6 MAART 2019

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Woensdag 6 maart tot en met
vrijdag 8 maart
-- 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 maart
-- Huis aan huis door Gereformeerde
Kerk Hollandscheveld vanaf 8.30
uur in Hollandscheveld.
-- 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 Tiendeveen.
COLLECTEN

Deze week collecteert Jantje Beton.
Volgende week gaat Amnesty International met de collectebus langs de
deuren.

UITAGENDA
WEIDEBLIKTOCHT

De gemeente en aannemer Roelofs zetten in op zorgvuldige en tijdige communicatie. Roelofs zet een omgevingsmanager in die 24/7 bereikbaar is voor ondernemers
en omwonenden. Zij openen een informatiepunt in Hoofdstraat 150A. Woensdags
van 16.00 -17.00 uur houden zij een inloopspreekuur.
EXPOSITIE
De gemeente richt een expositie in waardoor belangstellenden kunnen kijken wat
en hoe e.e.a. aangepakt en veranderd wordt. Deze expositie vindt u in de winkel van
!PET Readshop XL, Hoofdstraat 122 – 126, tijdens hun openingstijden.
U kunt de plannen digitaal bekijken op www.bestemmingbinnenstadhoogeveen.nl.

Inloopbijeenkomst
kindcentrum Wolfsbos
In Wolfsbos komt een fraai nieuw
kindcentrum voor de basisscholen De
Krullevaar en De Goudvink. Ook kinderopvang Spelerwijs krijgt er een plek.
Het ontwerp voor het gebouw is klaar
en voor het gebied eromheen bijna. De
bouw kan deze zomer starten, onder

voorbehoud van een besluit van de
gemeenteraad dit voorjaar over het
budget. Wilt u weten hoe het ontwerp
eruitziet? Heeft u vragen over de plannen? U bent van harte welkom tijdens
de inloopbijeenkomst op donderdag
7 maart, tussen 19.00 en 20.30 uur in
basisschool De Goudvink, De Vink 6.

Opnamen openbare ruimte
De komende weken gaat het bedrijf
Cyclomedia uit Zaltbommel in onze
gemeente 360 graden panoramafoto’s
maken. Hiervoor rijden speciaal uitgeruste voertuigen over alle openbare
wegen. In bepaalde gevallen is het
noodzakelijk dat over voet- en fietspaden wordt gereden. De gemeente heeft
hiervoor ontheffing verleend.

van vergunningen, het beheer van
basisregistraties en WOZ-taxaties.
Daarbij gelden strikte voorwaarden die
de privacy waarborgen. Zo worden de
foto’s niet op internet gepubliceerd of
op een andere wijze openbaar gemaakt.
CycloMedia heeft haar activiteiten
aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens.

De foto’s worden door de gemeente
onder meer gebruikt bij het beheer van
de openbare ruimte, de ontwikkeling
van ruimtelijke plannen, het afgeven

Voor meer informatie of het aantekenen
van bezwaar kunt u terecht op
www.cyclomedia.nl of bij Ulfert
Huizinga, medewerker Geo-Informatie.

Op 9 maart van 8.00 tot 17.00 uur
kun je meewandelen met de Weidebliktocht. Diverse wandeltochten
tussen de tien en veertig kilometer.
Onderweg is er natuurlijk veel te
zien van wat Hoogeveen te bieden
heeft: bos, weide en mooie wandelpaden. Alle wandelingen starten bij
wijkgebouw de Weideblik.
n www.wandel.nl
VLOOIENMARKT

Op 9 en 10 maart is er van 10.00 tot
16.00 uur een vlooienmarkt in de
markthallen in Hoogeveen.
n www.wildro.nl
LA BROCHETTE COOPERTEST

Kom je conditie testen tijdens de
La Brochette Coopertest op 12 maart
van 19.00 tot 21.30 uur op de
Atletiekbaan. Twaalf minuten lopen
en voor de jeugd tot 10 jaar en
g-atleten is er een korte loop van
zes minuten.
n www. labrochettecoopertest.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

CRO Hoogeveen
De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen komt bijeen op
donderdag 7 maart om 20.00 uur in
restaurant Fly & Food op het vliegveld
(Plesmanstraat 4) te Hoogeveen.
De bijeenkomst is openbaar. Op de
agenda staat o.a. de bespreking van het
jaarverslag 2018 incl. jaarrekening van
de commissie en stand van zaken m.b.t.
het vliegveld en het gebruik ervan.
Daarnaast zal gesproken worden over
promotieactiviteiten en de vernieuwing
van de website. Ook zal er een terugblik
zijn op de informatiebijeenkomst van
het Ministerie met betrekking tot luchtruim en Lelystad airport. De overlegstukken kunt u downloaden via de site
www.crohoogeveen.nl. Voor meer
informatie kunt u ook mailen naar
info@crohoogeveen.nl.

Het Torentje - 6 maart 2019

De Ronde van
Drenthe van
dichtbij
meemaken?
Ieder jaar rijdt er een bus mee tijdens
de profronde en de gemeente krijgt
daar een aantal plaatsen in.
Het college heeft besloten om die
plaatsen dit jaar beschikbaar te stellen
aan de bewonersgroep bestuurlijke
vernieuwing, 10 inwoners van Hoogeveen en aan raadsleden. We hebben
25 plaatsen tot onze beschikking. Lijkt
het je leuk om de Ronde van Drenthe
eens van een andere kant te bekijken?
Meld je dan snel aan, want vol=vol!
Plaatsen worden toegewezen op volgorde van aanmelding.
Meld je aan via info@hoogeveen.nl.

Huis-aan-huis inzameling
textiel Hoogeveen
Knotshockeytoernooi
voor groep 3 en 4
SPORT

Op woensdag 13 maart wordt in Hoogeveen textiel huis-aan-huis ingezameld door Sympany.
Een week voor de inzameling ontvangt
u een zak/sticker in uw brievenbus
waarmee u het textiel aan kunt bieden.
Hierop vindt u praktische informatie
over de inzameling zoals wat welkom
is, hoe u het textiel kunt aanbieden en
waar u terecht kunt met vragen.

is het belangrijk dat u de zakken gesloten aanbied, zodat het textiel niet nat
kan worden. Ook bij slecht weer gaat
de inzameling door.

Geen zak of sticker ontvangen? Dan
kunt u uw textiel ook aanbieden in een
vuilniszak waarop u duidelijk aangeeft
dat het om textiel gaat.

Zet het textiel voor 9.00 uur op een
goed zichtbare plaats aan de openbare
weg, zodat de inzameling in uw straat
niet wordt gemist. Als u zak onverhoopt niet is opgehaald, kunt u het
telefoonnummer bellen dat op de zak/
sticker staat. Na kantoortijden kunt u
een bandje inspreken. Er wordt dan zo
snel mogelijk contact opgenomen om
het op te lossen.

Wilt u meerdere zakken textiel aanbieden? Dat kan, laat dan duidelijk zien
met een tekst of papier erop dat het om
textiel gaat.

De inzameling wordt gedaan tussen
9.00 uur en 17.00 uur. Voor vragen
kunt u terecht bij Louise Kirby, tel.
030-6568716 of l.kirby@sympany.nl

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- A.G. Bellstraat, Hoogeveen, bouwen
van een bedrijfspand
(22 februari 2019).
-- Blankenslaan-West 46, Hoogeveen,
verbouwen van de woning
(20 februari 2019).
-- Eenendertigste Wijk-Zuid 29, Hollandscheveld, bouwen van een bijgebouw (20 februari 2019).
-- Het Haagje 40, Hoogeveen, uitbreiden van de woning
(20 februari 2019).
-- Krakeel 49, Noordscheschut, kappen
van een boom (27 februari 2019).
-- Prieswijk 76, Elim, realiseren van
7 appartementen in een voormalig
industriepand (25 februari 2019).
-- Toldijk 9, Hoogeveen, verbouwen van
de woning (21 februari 2019).
-- Trambaan kavel 8 (links), Nieuweroord, bouwen van een 2 onder 1 kapwoning (27 februari 2019).
-- Trambaan kavel 8 (rechts), Nieuweroord, bouwen van een 2 onder 1
kapwoning (27 februari 2019).
-- Trambaan kavel 8, Nieuweroord,
plaatsen van een stacaravan
(27 februari 2019).
-- Trambaan kavel 8, Nieuweroord,
plaatsen van een stacaravan
(27 februari 2019).
-- Van Echtenstraat 12, Hoogeveen,
wijzigen van de voorgevel
(20 februari 2019).
-- van Limburg Stirumstraat 67, Hoogeveen, wijzigen van de voorgevel
(27 februari 2019).
-- Vink, Hoogeveen, bouwen van 3 basisscholen en een peuteropvang
(25 februari 2019).
-- Zuideropgaande 158 c, Hollandscheveld, verlengen van een tijdelijke unit
(20 februari 2019).
BESLUIT VERGUNNINGSVRIJ
(datum besluit)
-- De Vlegel 42, Hoogeveen, vergroten
van de garage (27 februari 2019).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Da Costastraat 6, Hoogeveen, plaatsen van een dakkapel
(22 februari 2019).
-- Kanaal O.Z. 5, Tiendeveen, uitbreiden
van de woning (26 februari 2019).
-- Schoonhovenweg 2, Hollandscheveld, splitsen van de woonboerderij
(22 februari 2019).
-- Siemensstraat 2, Hoogeveen, kappen
van twee bomen (25 februari 2019).
-- Wilfred Stillweg 38, Hollandscheveld,
herbouwen van de woning met bijgebouw (27 februari 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.
PUBLICATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende
melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
-- Benjamins natuursteen, Lindberghstraat 16, 7903BN, Hoogeveen.
De melding heeft betrekking op het
oprichten/veranderen van een inrichting.
-- Chocolaterie de Kolibrie, Stationsplein
1, 7901AA 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.
GEWIJZIGD UITVOEREN
OMGEVINGSVERGUNNING
ZONNEPARK ZWARTE WATER TE
PESSE
-- Zwarte Water 12 te Pesse (gelegen
ten noorden van Zwarte Water 6),
gewijzigd uitvoeren van de vergunning d.d. 28 september 2018 voor het
realiseren van een zonnepark (± 24,7
ha) voor de periode van 25 jaar
(26 februari 2019).
De wijzigingen zijn ondergeschikt
van aard omdat de wijzigingen enkele
aanpassingen betreffen in de inrichtingstekening en het landschappelijk
inpassingsplan.
Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning een zienswijze hebben ingebracht,
kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij Rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, Postbus 150,
9700 AD Groningen. De termijn voor
het indienen van een beroepschrift
bedraagt zes weken en loopt van 7
maart 2019 tot en met 17 april 2019.
Een belanghebbende die redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht
op het ontwerp van het desbetreffende
besluit kan ook beroep instellen.
Tegen de op 28 september 2018
verleende omgevingsvergunning zijn
al beroepschriften ingediend bij de
Rechtbank Noord-Nederland, afdeling.

De eerder ingebrachte beroepschriften
richten zich op de grond van de Algemene wet bestuursrecht automatisch
ook tegen het wijzigingsbesluit van de
omgevingsvergunning.
Diende u een beroepsschrift in? En
vindt u dat uw belangen zo dringend
zijn, dat u het besluit daarop niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Houdt
u er rekening mee dat u griffiekosten
betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Het Oosterveld 5, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de berging
(26 februari 2019).
-- Jan Steenstraat 26, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
restanten (28 februari 2019).
-- Jeulenwijk 6, Elim, verwijderen van
dakbeplating van een schuur
(25 februari 2019).
-- Julianalaan 22, Nieuwlande, verwijderen van een asbesthoudend dak
van een garage (26 februari 2019).
-- Stephensonstraat 133, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de berging
(27 februari 2019).

Woensdag 10 en 17 april organiseert
Sportief Hoogeveen voor het zevende jaar op rij het Hoogeveense
knotshockeytoernooi voor de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs.
Het toernooi wordt jaarlijks georganiseerd om deze jonge kinderen kennis
te laten maken met toernooien. Daarbij is knotshockey heel toegankelijk
en wordt er in kleine teams gespeeld,
zodat iedereen veel aan spelen toekomt.
Voor wie:
Team:

kinderen uit groep 3 en 4
4-7 jongens en/of
meisjes
Wanneer: woensdag 10 of 17 april
van 14.30-16.30 uur
Locatie:
hockeyveld HHC, 		
Sportlaan 5, Hoogeveen
De afgelopen jaren was het toernooi
erg populair. Er wordt daarom gespeeld op twee toernooidagen. Er
kunnen maximaal 20 teams per dag
deelnemen.
Schrijf het team dus snel in, zodat u
zeker bent van uw voorkeursdag.

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.

VOORRONDE VOOR DRENTS
KAMPIOENSCHAP

Het Hoogeveense knotshockeytoernooi is tevens een voorronde
voor het Drentse kampioenschap
op woensdag 24 april. De beste vier
teams uit Hoogeveen mogen deelnemen aan deze finale, die dit jaar
plaats vindt in Meppel.
MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het knotshockeytoernooi kunt u contact opnemen met sportfunctionaris Frank
Schuurman via het e-mailadres
f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl.

De winkel voor duurzaam wonen

HOOGEVEEN WOONT SLIM gaat naar de
wijken Kattouw, Schutlanden en Erflanden!
Hoogeveen woont SLIM geeft passend en vrijblijvend
advies over het verduurzamen van je woning. Dit is niet
alleen voordelig voor het milieu, maar ook voor jou! Wij
willen het jou zo makkelijk mogelijk maken, daarom
helpen wij jou van advies tot uitvoering en ver daarna.
Bij deze willen we je van harte uitnodigen om kennis te
komen maken!

 Woensdag 13 maart
 Winkelcentrum De Weide
 11:00 - 15:00 uur
Laat je weten of je komt? Dan leggen wij een presentje
voor je klaar. Aanmelden kan via:
www.hoogeveenwoontslim.nl/erflanden

EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Vereniging voor Plaatselijk Belang
Noordscheschut, evenemententerrein Meester Kosterweg, Noordscheschut, vrijdag 7 juni 2019 en zaterdag
8 juni 2019, Muziekweekend
(24 februari 2019).
-- Stichting Levende Geschiedenis
Drenthe, diverse locaties Hoogeveen,
zaterdag 13 juli 2019 van 10.00 tot
16.00 uur, Historische Happening
Hoogeveen (25 februari 2019).
-- Sportvereniging Nieuweroord, Nieuweroord en omgeving, vrijdag 5 april
2019 van 18.00 tot 21.00 uur, Hardloopwedstrijd (25 februari 2019).

AANMELDEN

Teams aanmelden kan tot vrijdag
29 maart via
www.actiefjonghoogeveen.nl.
Een team wordt aangemeld door een
volwassen begeleider. Dit kan een
docent zijn, maar bijvoorbeeld ook
een (groot)ouder of kennis.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Wildro, winkelcentrum De Wielewaal, Hoogeveen, zaterdag 27 april
2019 van 9.00 tot 17.00 uur,
Koningsdag activiteiten
(25 februari 2019).
-- HAC ’63, sportpark Bentinckspark,
Hoogeveen, dinsdag 2 april 2019 van
19.00 tot 21.00 uur, Primera de Haan
4 mijl run (28 februari 2019).
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
In verband met activiteiten Koningsdag in winkelcentrum De Wielewaal
worden op zaterdag 27 april 2019 van
06.00 tot 19.00 uur de volgende straten
afgesloten:
-- Spechtlaan, vanaf de kruising met
De Vink/Koekoeklaan tot De Wielewaal;
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-- Koekoeklaan, vanaf De Wielewaal tot
de kruising met De Vink/Spechtlaan;
-- De Wielewaal, vanaf de Koekoeklaan
tot de Spechtlaan (25 februari 2019).
Tijdens Primera de Haan 4 mijl run
wordt de Bentincksdijk te Hoogeveen
op dinsdag 2 april 2019 van 19.00 tot
21.00 uur afgesloten (28 februari 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
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht .
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MEDEDELINGEN
OVERIG
VERKIEZING PROVINCIALE STATEN
2019 - AFWIJKENDE TIJDEN
STEMBUREAU
De burgemeester van Hoogeveen
maakt bekend dat voor de aanstaande
verkiezing van de leden van provinciale
staten van Drenthe in kieskring Assen
op woensdag 20 maart 2019 in afwijking op de normale openstelling van
de stembureaus voor de onderstaande
stembureaus het volgende van toepassing is:

Stembureau: 33. NS Station,
Stationsplein 1, 7901 AA, Hoogeveen
Aanvang stemming: 6:30 uur.
Einde stemming: 19:00 uur.
Stembureau: 34. Alfa-college,
Voltastraat 33, 7903 AA, Hoogeveen
Aanvang stemming: 8:00 uur.
Einde stemming: 17:00 uur.
VERKIEZING WATERSCHAP
DRENTS OVERIJSSELSE DELTA
2019 - AFWIJKENDE TIJDEN
STEMBUREAU
De burgemeester van Hoogeveen
maakt bekend dat voor de aanstaande
verkiezing van de leden van het

bestuur van het waterschap Drents
Overijsselse Delta op woensdag 20
maart 2019 in afwijking op de normale
openstelling van de stembureaus voor
de onderstaande stembureaus het
volgende van toepassing is:
Stembureau: 33. NS Station,
Stationsplein 1, 7901 AA, Hoogeveen
Aanvang stemming: 6:30 uur.
Einde stemming: 19:00 uur.
Stembureau: 34. Alfa-college,
Voltastraat 33, 7903 AA, Hoogeveen
Aanvang stemming: 8:00 uur.
Einde stemming: 17:00 uur.

De openbare stemopneming van deze
stembureaus zal plaatsvinden om
21.00 uur in het Gemeentehuis,
Raadhuisplein 1, 7901 BP, Hoogeveen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw
stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt
identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt
door Burgerzaken, Raadhuisplein 1
7901 BP Hoogeveen
Plaats: Hoogeveen
Datum: dinsdag 26 februari 2019
De burgemeester voornoemd,
K. Loohuis.

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

