Het Torentje

Vanaf deze week
heeft Het Torentje
een nieuwe uitstraling!
De pagina's zijn opgemaakt
in de nieuwe huisstijl
van gemeente
Hoogeveen

Hoogeveen verwelkomt
nieuwe inwoners in
De Tamboer

Project ‘Gezond en Ouder
fit worden’ erg in trek bij
enthousiaste senioren
Afgelopen woensdag hebben ruim 90 inwoners uit Tiendeveen, Nieuweroord en
Noordscheschut dorpshuis de Cirkel bezocht voor de gratis fittest 'Fit en Vitaal!'
Tijdens deze test werden de deelnemers van 60 jaar en ouder onderworpen aan
verschillende testen en oefeningen. Onder andere de bloeddruk, bloedsuikerwaarde, coördinatie, conditie en lenigheid werden gemeten. De test werd afgesloten
met een (vrijblijvend) adviesgesprek.
PROJECT ‘GEZOND EN FIT OUDER WORDEN’

De fittest is onderdeel van het succesvolle project ‘Gezond en Fit ouder worden’.
Dit beweeg- en leefstijlprogramma heeft al in vele dorpen en wijken van de gemeente Hoogeveen en De Wolden gezorgd voor meer bewegende senioren. Het
project kan zorgen voor een betere conditie en vitaliteit voor de deelnemers en
tevens zorgt met elkaar bewegen voor meer sociale contacten.
VERVOLGTRAJECT
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UIT DE RAAD
RAADSAVOND
8 FEBRUARI

huisvestingsprogramma voor het
onderwijs.

De eerste raadsavond van 2018 begint 8 februari om 19.30 uur.
-- De raadsavond start om 19.30 uur
in de Raadzaal met een besluitvormende ronde. De raad neemt
o.a. een besluit over de op 25 januari besproken toekomstplannen
van Alescon. het bestemmingsplan Zuid, deelplan Sneeuwbesstraat en kan mondelinge
vragen stellen aan het college.
-- Vanaf ongeveer 19.45 uur bespreekt de raad de toekomstvisie
Hoogeveen 2018 en verder en
een visie op de Omgeving.
Deze visies gaan over de terreinen
sociaal, economie, omgeving, veilig en bestuur. Verder bespreekt
de raad het bestemmingsplan
Buitengebied, actualisatieplan
2016.
-- Na een korte pauze bespreekt de
raad rond 21.15 uur het integraal

Naar verwachting wordt de raadsavond rond 22.00 uur afgesloten.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht over een van de geagendeerde onderwerpen (in de
debatronde of informerende ronde),
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.

Na afloop van de test konden de deelnemers zich - geheel vrijblijvend - aanmelden voor een (kosteloos) vervolgtraject. Dit kon een bestaand aanbod zijn, maar de
optie om een 10-weeks project te gaan volgen behoorde ook tot de mogelijkheden.
Het doel van dit traject is om zoveel mogelijk deelnemers onder te brengen bij een
bestaande vereniging/organisatie. Daarnaast was er voor de kwetsbare deelnemers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een cursus valpreventie.
ORGANISATIE

Deze dag werd mede georganiseerd door de sportfunctionarissen senioren van
samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, ondersteund door Stichting
Welzijnswerk (SWW), thuiszorgorganisaties Icare en Beter Thuis Wonen, fysiotherapie Noordscheschut en uiteraard met behulp van vele vrijwilligers.
MEER FITTESTEN IN 2018

In de loop van 2018 zullen er in meerdere dorpen/wijken in de gemeente
Hoogeveen enkele fittesten plaatsvinden.
MEER INFORMATIE
Mocht u geïnteresseerd zijn in het vervolgtraject in Noordscheschut of meer informatie over het project 'Gezond en Fit ouder worden' willen, dan kunt u contact
opnemen met Rien Jansen (sportfunctionaris senioren) via 06-40297172 of
rien.jansen@dewoldenhoogeveen.nl.

Alle kinderen doen mee!
Wist u dat…

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.

KOPJE KOFFIE
vullertje
IN DE
STAD?
NEEM DE BIJ!

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Woensdag 7 februari tot en met
vrijdag 9 februari
-- Van woensdag 8.00 uur 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.
Donderdag 8 februari
-- Tussen 8.30 en 19.00 uur staan
er containers van basisschool
De Weidebloem naast de gymzaal aan de Curiestraat in
Hoogeveen.
-- Huis aan huis door basisscholen
De Morgenster en Apollo vanaf
18.45 uur in de wijk Krakeel.
Zaterdag 10 februari
-- 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.
COLLECTEN

Deze week wordt er niet gecollecteerd. Volgende week gaat de
Stichting Roparun Palliatieve Zorg
met de collectebus langs de deuren.

Zoektocht naar
duurzaamste
sportvereniging
van Drenthe
Tijdens het Sportgala Drenthe op 12
maart wordt de prijs voor Duurzaamste
Sportvereniging Drenthe uitgereikt.
Binnen het project ‘Drenthe Sport
Duurzaam’ zijn in 2017 al ruim 50
verenigingen ondersteund bij het verduurzamen van hun vereniging.
MELD UW SPORTVERENIGING AAN!

Is uw sportvereniging in 2017 actief bezig geweest met verduurzaming? Meld
uw vereniging dan aan voor de prijs
'Duurzaamste Sportvereniging Drenthe
2017.' Stuur vóór 1 maart een mail naar
sport@drentsenergieloket.nl.
Vermeld hierbij:
-- Naam, adres van uw vereniging
-- Hoeveel energie heeft u bespaard?
-- Welke maatregelen zijn er uitgevoerd?
-- Zijn de leden erbij betrokken? Hoe?
-- Is de buurt erbij betrokken? Hoe?
-- Hoe draagt de vereniging duurzaamheid uit?

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 februari.
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-- 1 op de 9 kinderen niet mee kan doen
met activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel gewoon zijn?
-- dankzij het Kindpakket alle kinderen
mee kunnen doen?
Het Kindpakket is een verzameling van
regelingen voor kinderen van 0 tot 18
jaar. In overleg met kinderen en hun
ouders is het Kindpakket samengesteld.
Eén van de mogelijkheden is een 12-badenkaart voor zwembad De Dolfijn. Met
een 12-badenkaart kan uw kind 12 keer
zwemmen.

U moet de kaart vertonen bij de kassa.
Het is ook mogelijk om als gezin gebruik
te maken van deze kaart. Het totaal
aantal personen dat gaat zwemmen,
wordt dan in mindering gebracht op de
kaart.
MEER INFORMATIE
De inkomensgrens om in aanmerking
te komen voor het Kindpakket is 120%
van het sociaal minimum. Het aanmeldformulier en alle informatie over het
Kindpakket staat op
www.hoogeveen.nl/kindpakket.

DE VERKIEZING

De inzendingen worden beoordeeld
door een jury, bestaande uit gedeputeerde Tjisse Stelpstra, directeur
Reinder Hoekstra van de Natuur en
Milieufederatie Drenthe en directeur
Hans de Lang van SportDrenthe. Deze
jury bepaalt welke drie verenigingen
voor de prijs worden genomineerd.
Tijdens het Sportgala Drenthe op 12
maart a.s. wordt de winnaar bekend
gemaakt. Meer weten over het project
en de gratis energiescan die je kunt
aanvragen als (buiten)sportvereniging?
Kijk op: www.drentsenergieloket.nl/
sportverenigingen.

Buurtteams zorgen samen met
bewoners voor fijne woonomgeving
In 2015 is de gemeente begonnen
met de pilot Buurtgericht werken.
Buurtteams, bestaande uit vijf tot zes
medewerkers, voeren vraaggericht
onderhoud uit in de openbare ruimte.
Eerder was dat minder goed mogelijk
omdat de werkzaamheden in strakke
bestekken beschreven waren.
Wethouder Jan Steenbergen: ‘
We horen van bewoners dat ze blij zijn
met deze manier van werken.
Ze kunnen met medewerkers van de
buurtteams overleggen en het blijkt
vaak mogelijk te zijn om in te spelen
op wensen van bewoners. Dat is goed
voor het woonplezier en de leefbaarheid in de gemeente. Ook voor de medewerkers is het fijner werken. Daarom
hebben we graag besloten om vanaf
dit jaar voor de hele gemeente op deze
manier te gaan werken.’
SAMEN MET
WIJKBEHEERDERS

De buurtbeheerteams werken nauw

Er kan al veel via internet met een
DigiD. De belastingdienst, UWV, SVB,
RDW, gemeenten, waterschappen,
sommige ziekenhuizen en ziektekostenverzekeraars werken hiermee.
Dit zal in de toekomst steeds meer

Denkt u ook mee?
over de herinrichting van het
stadscentrum!
Woensdag
14 februari
19.30 uur
Graag nodigen we u uit voor een
bijeenkomst op 14 februari 2018 over
de herinrichting van de openbare
ruimte in het Stadscentrum van
Hoogeveen. Op deze bijeenkomst
presenteert landschapsarchitect
REDscape de ontwerpen voor de
Hoofdstraat en het Kerkplein.
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Wethouder Jan Steenbergen ging op bezoek bij het buurtbeheerteam in Pesse
samen met de wijkbeheerders. De wijkbeheerders doen de grotere klussen
en ze behandelen vraagstukken die
bewoners bij ze neerleggen. De buurtbeheerteams doen het reguliere groen-

onderhoud en kleine werkzaamheden
aan groen en grijs.
Samen kennen ze de wijk en samen
proberen ze, samen met de bewoners,
de wijk mooi te maken en te houden.

Digisterker cursus veilig werken met internet
Tijdens de cursus ‘Werken met de
e-overheid’ gaan deelnemers in vier
dagdelen aan de slag met DigiD.
Met een persoonlijke DigiD (een gebruikersnaam en wachtwoord) kunt
u zich identificeren op websites van
de overheid en organisaties die een
overheidstaak uitvoeren. Ook dit jaar
worden er weer cursussen aangeboden. De deelnemers krijgen na afloop
een certificaat
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worden. De deelnemers leren hoe ze
iets kunnen opzoeken en kunnen aanvragen op internet, waar ze op moeten
letten in verband met veiligheid en privacy en gaan zich vertrouwder voelen
met het gebruik van internet. Er staan
dit voorjaar twee cursussen gepland.
De cursus wordt gegeven voor maximaal 14 deelnemers, waarbij ook
individuele aandacht is van docenten.
U krijgt ook een cursusboek, zodat u
thuis alles rustig kunt nalezen en eventueel ook thuis aan de slag kunt.
De cursussen worden gegeven op
donderdag van 9.00 tot 11.30 uur op
15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april.
De tweede ronde begint in mei en

Het programma:
19.15 – 19.30 inloop
19:30 – 21:00 Presentatie
Patrick mcCabe van REDscape
presenteert het concept ontwerp
voor Hoofdstraat en Kerkplein.
Locatie: Burgerzaal, Raadhuis
Wilt u zich aanmelden voor deze
bijeenkomst?

wordt gegeven op woensdag van 9.00
tot 11.30 uur op 16 mei, 23 mei, 30 mei
en 5 juni.
De cursus is bestemd voor inwoners
van de gemeente Hoogeveen.
De deelname en het cursusboek zijn
gratis. Voor vragen kunt u terecht bij
Evelien Leenders
e.leenders@bibliotheekhoogeveen.nl.
Aanmelden kan via:
www.bibliotheekhoogeveen.nl of
bij de bibliotheek Hoogeveen of het
Werkplein Hoogeveen. De cursus in
een initiatief van Digisterker in samenwerking met de Bibliotheek Hoogeveen
en de Gemeente Hoogeveen.

Stuur dan uiterlijk 10 februari een mail
naar Bianca Kort:
b.kort@dewoldenhoogeveen.nl
In het voorjaar van 2017 is de
ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum Hoogeveen geactualiseerd.
Ons einddoel: een vitaal en toekomstbestendig centrum dat past bij
Hoogeveen en de Hoogeveners en aantrekkelijk is voor dagbezoekers. Een
kleiner compact centrum, meer sfeer,
beleving en vermaak.
In september en oktober is in verschillende workshops informatie opgehaald
bij ondernemers, inwoners en organisaties. De resultaten hiervan zijn
verwerkt in eerste schetsen en ideeën,
die vervolgens zijn gedeeld met alle
geïnteresseerden. Informatie uit deze
workshops en bijeenkomsten is zoveel
mogelijk verwerkt in de uiteindelijke
ontwerpen.

Kom naar Het Activum voor
de bekerfinales volleybal!
Tickets?

www.volleybal.nl/tickets

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

OMGEVINGVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Bentinckslaan 117, Hoogeveen,
wijzigen van de constructie
(27 januari 2018).
-- De Drift 136, Hoogeveen, bouwen
van een carport met overkappin
(29 januari 2018).
-- Hoofdstraat 225, Hoogeveen,
bouwen van een winkel
(29 januari 2018).
-- Zuiderweg 33, Hoogeveen, vergroten
van de woning (28 januari 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.
INGETROKKEN VERGUNNING
(datum besluit)
-- Riegshoogtendijk 2, Hollandscheveld,
bouwen van een woning
(31 januari 2018).
-- Riegshoogtendijk 2, Hollandscheveld,
tijdelijk plaatsen van een unit
(31 januari 2018).
-- Veenluydenstraat 56, Hoogeveen,
bouwen van een erker
(31 januari 2018).

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- 31ste wijk-Zuid 39, Hollandscheveld,
aanleggen van een uitrit
(26 januari 2018).
-- Bennerwijk 103, Elim, bouwen van
een garage (31 januari 2018).
-- De Boeier 12, Hoogeveen, plaatsen
van een overkapping
(29 januari 2018).
-- Van Leeuwenhoekstraat 85, Hoogeveen, afwijken van het bestemmingsplan voor het verlengen van
de instandhoudingstermijn voor het
tijdelijk plaatsen van de noodlokalen
(31 januari 2018).
-- Zuideropgaande 162, Hollandscheveld, bouwen van een woning
(1 februari 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
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.

SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie)
-- De Arend 10, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit de woning (29 januari 2018).

-- De Plevier 30, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit de woning (1 februari 2018).
-- De Putter 38, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vloerafwerkingen en radiatoren uit de woning
(1 februari 2018).
-- Ericalaan 7, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende vensterbanken
uit de woning (31 januari 2018).
-- Grote Kerkstraat 2, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (31 januari 2018).
-- Koekoekslaan 19, Hoogeveen, slopen
van een tuinhuisje (29 januari 2018).
-- Riegshoogtendijk 98, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(31 januari 2018).
-- Zwartschaap 7, Stuifzand, verwijderen van asbesthoudende platen van
een schuurdak (30 januari 2018).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Mevrouw A. Veld, Hoofdstraat Noord,
Hoogeveen, 12 mei 2018 van 9.00 tot
17.00 uur, Groenmarkt
(18 januari 2018).
-- Jeugd Oosterkerk, Leeuweriklaan 35,
Hoogeveen, zaterdag 7 april 2018
van 9.00 tot 16.00 uur, Rommelmarkt
(27 januari 2018).
-- ACE Erflanden, in de wijk Erflanden te
Hoogeveen, 16 mei 2018 van 18.00
uur tot 22.00 uur, Erflandenrun
(29 januari 2018).
-- Basisschool De Krullevaar, Korhoenlaan 3, Hoogeveen, vrijdag 20 april

2018 van 15.00 tot 17.30 uur, Voorjaarsmarkt (29 januari 2018).
-- Buurtgemeenschap Tuindorp-Zuid,
speeltuin Tamboerlaan, Hoogeveen,
vrijdag 2 maart 2018 en zaterdag 3
maart 2018, beide dagen van 10.00
tot 21.00 uur, Ijsbaan
(31 januari 2018).
-- De Jongens Hoogeveen, Burgemeester Tjalmapark, Hoogeveen, 8
juli 2018 van 16.00 tot 22.00 uur,
Familiefestival (31 januari 2018).
-- Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina, kruising Hoofdstraat – Nicolaas
Beetsstraat – Jonkheer de Jongestraat, Hoogeveen, zaterdag 22 september 2018 van 14.00 tot 16.00 uur,
Concert voor G-orkest Wilhelmina en
een muziekgroep (31 januari 2018).
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)
-- Stichting Montessorischool Hoogeveen, Vledderweg, Hoogeveen, vrijdag 9 maart 2018 van 9.00 tot 12.00
uur, ANWB Streetwise verkeersproject (31 januari 2018).
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
In verband met het ANWB Streetwise
verkeersproject van Stichting Montessorischool Hoogeveen zal de Vledderweg in Hoogeveen op vrijdag 9 maart

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)

Doet u al mee met Burgernet?

www.burgernet.nl
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2018 van 9.00 tot 12.00 uur afgesloten
worden (31 januari 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
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
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ZUID, DEELPLAN
SNEEUWBESSTRAAT, 2016
Het college van B&W maakt bekend dat
de gemeenteraad op 25 januari 2018
het bestemmingsplan “Zuid, deelplan
Sneeuwbesstraat, 2016” heeft vastgesteld en heeft besloten dat geen exploitatieplan benodigd is.
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 8 februari 2018
tot en met 21 maart 2018 ter inzage bij

de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24
in Hoogeveen. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0118.2016BP8005004-VG01.
Tevens kunt u het plan raadplegen via
www.hoogeveen.nl/inzage.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
HOOGEVEEN, BOCHTVERRUIMING
SPOORBAAN
Het college van B&W heeft voor de door
ProRail beoogde bochtverruiming van
de spoorbaan in Hoogeveen een nieuw
bestemmingsplan voorbereid.

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep
instellen tegen het vaststellingsbesluit
als u een belanghebbende bent en aan
kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in
staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

In de huidige situatie remmen treinen
in de boog (bocht) bij Hoogeveen af tot
80 kilometer per uur. Door aanpassing
van het spoor aan weerszijden van het
station kunnen doorgaande treinen in
de toekomst op snelheid blijven rijden.
Hierdoor kan de dienstregeling van de
treinen aangepast worden en verbetert
de overstap van reizigers in Groningen
en Zwolle.

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.

Vanuit Meppel richting Beilen gezien,
zal iets vóór de snelweg A28 het spoor
enkele meters verlegd worden richting
het Bethesdaziekenhuis. Op de brug
over de snelweg buigt het spoor vervolgens weer terug en snijdt de boog af,
hier zal het spoor een aantal meters in
noordelijke richting verlegd worden. Ter
hoogte van het station blijft het spoor
op zijn plek, het noordelijke perronspoor
en de wissels verdwijnen. Direct na
het station, bij de overweg Toldijk/
Pesserstraat verschuift het spoor naar

het noordwesten. Het spoor komt hier
het verst van de huidige plek te liggen:
maximaal dertig meter. Het spoor komt
hier dus wat verder van de Stuifzandseweg en Prilleweg af te liggen. Vanaf het
wegviaduct in de N374 (Middenveldweg) bij het Oude Diep blijft het spoor
op z’n huidige plek.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van
8 februari tot en met 21 maart 2018 ter
inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de
stukken ook raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.
2017BP8095001-ON01. Tevens kunt u
het plan raadplegen via
www.hoogeveen.nl/inzage.
Tijdens de inzagetermijn kunt u uw
zienswijze over dit ontwerpplan bij
de gemeenteraad indienen. Dit kan
schriftelijk via Postbus 20000, 7900
PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling
uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor
kunt u contact opnemen met mevrouw
Lysbeth Schockman via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende
zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt
dat uw zienswijze of een deel daarvan
niet openbaar mag worden gemaakt,

dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid
van bestuur van toepassing zijn.
MILIEU
PUBLICATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende
melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
Remmers BV, Stephensonstraat 9,
7903 AS, Hoogeveen in verband met
het veranderen van het bedrijf aan de
Stephensonstraat 9 te Hoogeveen. De
verandering betreft het verminderen
van de opslag van gevaarlijke stoffen tot
minder dan 10 ton per magazijn.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

