Het Torentje
Passanten leggen aan in de haven
bij Zuid voor bezoek aan
Hoogeveen

Zwem alleen in de officiële
plassen waar controle is op
veiligheid en waterkwaliteit
In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in kanalen en recreatieplassen. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en
havens, zijn er jaarlijks gewonden en doden te betreuren. Daarom wijst Rijkswaterstaat op de risico’s.
In de gemeente Hoogeveen liggen de zwemplassen Schoonhoven en Nijstad.
Drenthe heeft in totaal 27 zwemplassen waar veiligheid en kwaliteit van het water
worden gecontroleerd. Daarnaast is er nog een aantal zandwinningsplassen, waar
het niet alleen gevaarlijk is om te zwemmen, maar ook verboden. Hetzelfde geldt
voor springen van bruggen. Zwem daarom alleen in de officiële recreatieplassen.
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Klein onderhoud aan
wegen en fietspaden
Aannemer Roelofs Wegenbouw gaat
kleine asfaltreparaties uitvoeren op
verschillende locaties in de gemeente.
Het gaat onder meer om het vullen van
scheuren en aanbrengen van nieuwe
slijtlagen op wegen en fietspaden. Het
klein onderhoud begint 24 augustus en
neemt ongeveer vier weken in beslag.

Er zal verkeershinder ontstaan, maar
aanliggende percelen zijn altijd bereikbaar en bestemmingsverkeer kan
beperkt door. Als dat nodig is worden
omleidingen ingesteld.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met uitvoerder Harry Kleinjan van
Roelofs Wegenbouw: telefoon
06-46199034.

VEILIG ZWEMMEN IN NATUURWATER
Ga voor veilig zwemmen in natuurwater naar een officiële zwemlocatie.
Het zwemmen in andere wateren wordt afgeraden. De veilige locaties vindt u op
www.zwemwater.nl. Of download de gratis zwemwaterapp voor Apple of voor
Android. Alleen in officieel aangewezen zwemwaterplassen wordt de waterkwaliteit in de gaten houden. Van half april tot en met september controleren de
waterschappen het zwemwater op de aanwezigheid van ziekteverwekkers, die
onder meer maag- en darmstoornissen, oorontstekingen en huidirritaties kunnen
veroorzaken. De actuele waterkwaliteit wordt gepubliceerd op zwemwater.nl en in
de zwemwater-app. Is een zwemplas onbetrouwbaar, dan wordt dat gepubliceerd
op de website zwemwater.nl en in de app. Er gaat ook een bericht naar de pers.
Bij de plas wordt een waarschuwingsbord geplaatst.

College schrapt regeling
bijkomende studiekosten
Het college schrapt met onmiddellijke
ingang de regeling Bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen.
De regeling was bestemd voor ouders
met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en kinderen in de leeftijd
van 4 tot 18 jaar. De regeling was er
om ouders financieel te ondersteunen
bij aanvang van het nieuwe schooljaar, onder meer bij de aanschaf van

een nieuwe fiets, schoolkamp en
schoolspullen. Schrappen van de
regeling is één van de bijsturingsmogelijkheden om de financiën van de
gemeente op peil te houden. Het college ziet dit als onontkoombaar.
In Hoogeveen is de Stichting Leergeld
actief. Deze stichting voorziet deels
in deze vraag en verstrekt fietsen,
laptops en schoolspullen in samenwerking met Pet.

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 26 augustus.
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.

MEDEDELINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
INGETROKKEN AANVRAGEN
(datum besluit)
-- Bultinge 2, Pesse oprichten van
truckfase 2 inclusief truckparking
LNG en waterstof (1 augustus 2019).
-- Bultinge 2, Pesse, kappen van houtopstanden (1 augustus 2019).
-- Dorpsstraat 1, Elim, splitsen van de
woning (31 juli 2019).
-- Noorder Hoofddiep 20, Nieuweroord,
slopen van een schuur en herbouw
(29 juli 2019).
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KORT NIEUWS
Donderdag 8 augustus
-- Huis aan huis door basisscholen
De Morgenster en Apollo vanaf
18.45 uur in de wijk Krakeel..

UITAGENDA
PULLEDAG

Morgen is er weer een Pulledag.
Iedere donderdag, zes weken lang,
vinden de Pulledagen plaats in het
centrum van Hoogeveen. Met een
braderie, kinderbraderie, muziek,
diverse acts en horecagelegenheden
word je de hele dag vermaakt.
n www.hihoogeveen.nl
STADSWANDELING MET GIDS

Morgen kunt u deelnemen aan de
stadswandeling. De stadswandeling
begint om 14.00 uur bij Punt H in de
Hoofdstraat. Voor een vrijwillige gift
loopt u anderhalf uur door Hoogeveen met een deskundige gids.
n www.hihoogeveen.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda

Soort...

van de maand
De nieuwe recreatieplas Nijstad vlak bij Erflanden.
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BOETE VAN 140 EURO
Op een groot aantal plaatsen is het gevaarlijk om te zwemmen en ook verboden.
U riskeert een boete van 140 euro als u zwemt:
-- in kanalen
-- in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen
-- in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn
-- in de routes van veerponten
-- in en rond havens
-- in snelvaargebieden
-- op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied
GEVAREN
Wat zijn de gevaren van zwemmen in kanalen, zoals de Hoogeveensche Vaart?
Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar.
Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken.
Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een
passerend schip. Ze zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van rivieren,
kanalen en draaikolken. Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur
van het water kramp krijgen en onderkoeld raken. Het is ook bijzonder gevaarlijk om
van bruggen af te springen. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten
en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

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.
Over de soort van deze maand kunnen we kort zijn. Het is een acrobaat
en heeft een lange staart. We zien
eerder de sporen dan het beestje
zelf. Kan zich goed verstoppen en is
razendsnel. Ra ra wie weet het al?
Op onze website kunt u meer informatie over de soort van de maand
vinden:
www.ivn.nl/afdeling/
hoogeveen.

Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Blankvoorn 30, Hoogeveen, bouwen
van een woning (29 juli 2019).
-- De Kniepe kavel 3b, Stuifzand, bouwen van een vrijstaande woning
(29 juli 2019).
-- Pesserstraat 2, Hoogeveen, bouwen
van 24 appartementen
(26 juli 2019).
-- Zuideropgaande 110, Hollandscheveld, bouwen van een schuur
(1-08-2019).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen.
U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het
moment dat dit wel kan, volgt opnieuw
publicatie in het Torentje.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Bentinckslaan 64, Hoogeveen, aanleggen van een inrit (30 juli 2019).
-- Beukemaplein 23, Hoogeveen, bouwen van een woning (29 juli 2019).

-- De Tipakkers 1, Pesse, plaatsen van
een dakkapel (29 juli 2019).
-- De Tipakkers 3, Pesse, plaatsen van
een dakkapel (29 juli 2019).
-- De Tippe 5, Fluitenberg, uitbreiden
van de woning (30 juli 2019).
-- Edisonstraat 1, Hoogeveen, vergroten
van gebouw 22, bouwen van een
transformatorstation en het plaatsen
van 2 stikstoftanks (29 juli 2019).
-- Europaweg 29, Noordscheschut,
tijdelijk gebruik van gronden ten behoeve van plaatsen feesttent
(29 juli 2019).

-- Herman Bavinckstraat 13, Hoogeveen, plaatsen van een dakopbouw
(29 juli 2019).
-- Het Kerkplein Hoofdstraat 95,
Hoogeveen, plaatsen van een kunstwerk Spiegelkraan (29 juli 2019).
-- Hoofdweg 17, Stuifzand, realiseren
van een woning in bestaand gebouw
(24 juli 2019).
-- Noorderweg 28, Hoogeveen, aanleggen van een uitrit (31 juli 2019).
-- Zeppelinstraat 4, Hoogeveen, bouwen van een stallingsruimte en
overkapping (29 juli 2019).
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MEDEDELINGEN
VERLENGING PROCEDURETERMIJN
(datum besluit)
-- Barsweg 5, Hollandscheveld, oprichten van een kalvermesterij
(1 augustus 2019).
-- Grote Kerkstraat 32, Hoogeveen,
plaatsen van een luifel boven de
hoofdentree en schuifdeur in de zijgevel en vervangen van de reclame
(26 juli 2019).
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
STELLING
-- Het Haagje 145, Hoogeveen, verplaatsen van handelsreclame
(30 juli 2019).
-- Zuideropgaande 93, Hollandscheveld, bouwen van een garage
(1 augustus 2019).
BESLUIT VERGUNNINGSVRIJ
(datum besluit)
-- De Marke 4, Pesse, uitbreiden van
een sportcomplex (1 augustus 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.

SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Boekweitlaan 65a, Hoogeveen, uitvoeren van sloopwerkzaamheden
(29 juli 2019).
-- Boekweitlaan 65a, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit een kerkgebouw
(25 juli 2019).
-- De Wielewaal 17, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de gymzaal (29 juli 2019).
-- Kalenberg 2 te Fluitenberg, slopen
van een schuur (1 augustus 2019).
-- Kanaalweg 13a, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de schuur (26 juli 2019).
-- Middenraai 69, Nieuweroord, inleveren asbest golfplaten
(1 augustus 2019).
-- Schutstraat 106 te Hoogeveen, slopen van een winkelpland
(1 augustus 2019).
-- Secteweg 30, Stuifzand, verwijderen
van asbesthoudende golfplaten van
een muurtje (29 juli 2019).
-- Seringenlaan 97, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de garage (29 juli 2019).
MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende
melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
-- Kiri Auto's en Motoren, Parmentierstraat 13, 7903 TN te Hoogeveen.

De melding heeft betrekking op het
oprichten van een inrichting.
-- Pol Hoogewerkers B.V., Buitenvaart
1202, 7905 SG Hoogeveen. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.
-- Venko Groep, Marconistraat 1a, 7903
AG te Hoogeveen. 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.
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Leefbaarheidscommissie Tiendeveen; Zomerfeest Tiendeveen van
dinsdag 13 augustus 2019 tot en
met zaterdag 17 augustus 2019 in en
rondom het MFC aan de Molenweg
4a in Tiendeveen (26-07-2019);
-- Stichting Pesserrun; Pesserrun op
vrijdag 13 september 2019 van 16.00
uur tot 21.00 uur in en rondom Pesse
(01-08-2019).
De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen.
U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het
moment dat dit wel kan, volgt opnieuw
publicatie in het Torentje.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Leefbaarheidscommissie Tiendeveen; Zomerfeest Tiendeveen van
dinsdag 13 augustus 2019 tot en
met zaterdag 17 augustus 2019 in en
rondom het MFC aan de Molenweg
4a in Tiendeveen (01-08-2019).
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
In verband met de Pulledag op donderdag 8 augustus 2019 zijn de volgende
wegen afgesloten van 08.00 uur tot
18.00 uur: Schutstraat, vanaf rotonde
Zuiderweg/Van Limburg Stirumstraat tot de ovonde, de weg van het
Schutsplein richting de Schutstraat, de
weg van het Reviusplein richting de
Schutstraat en de inrit van Echtenstraat
vanaf het Van Echtenplein
(18 juni 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
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

-- INFORMATIE
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)

