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KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

In Hoogeveen wordt de Kindermaand afgesloten met de Kindergemeenteraad op
maandagavond 12 november door kinderen van verschillende basisscholen.
De groepen 7 en/of 8 van De Posthoorn, De Goudvink, De Morgenster, De Sprong
en de afdeling Kwadraat van De Krullevaar zijn druk met de laatste voorbereidingen
voor de kindergemeenteraadsvergadering. Ze hebben zich verdiept in het politieke
werk, waarbij ze begeleid werden door echte Hoogeveense raadsleden.

Donderdag 8 november
-- 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.

WIE IS DE BAAS?
Deze week brachten ze een bezoek aan het raadhuis, waar ze een presentatie
en een rondleiding kregen. De eerste vraag was: wie is de baas in Hoogeveen?
Gelukkig wisten de kinderen dat inmiddels heel goed: dat is de gemeenteraad! Op
hun ronde door het raadhuis vonden ze vooral de kamer van burgemeester Karel
Loohuis erg interessant. Wie wil er nu niet even in de stoel van de burgemeester
zitten? En in de raadzaal konden ze alvast de stoelen proberen, waar ze maandag
zelf op mogen zitten tijdens hun raadsvergadering.

Zaterdag 10 november
-- 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.
Dinsdag 13 november
-- Huis aan huis door basisschool
De Zandloper in Stuifzand vanaf
18.30 uur.
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COLLECTEN

Deze week collecteert de stichting
Alzheimer Nederland. Volgende
week gaat de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind met de
collectebus langs de deuren.

UIT DE RAAD
VERGADERING 1 NOVEMBER aan moet worden voldaan voordat de
´schop de grond in mag´. Zij vroegen
onder meer om een klankbordgroep
van raadsleden die door het college
nauw betrokken wordt bij de voortgang,
waarbij de klankbordgroep minimaal een
maand van tevoren wordt geïnformeerd
over onomkeerbare beslissingen. Ook
willen de fracties dat raad en inwoners
worden geïnformeerd over mijlpalen om
onder meer positieve aspecten van het
ijsbaan/zwembadproject over het voetlicht te brengen. Wethouder Slomp ging
daarin mee.
De raad nam het verzoek over met 28
stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Raadslid Brand van Rijn (SGP) stelde
mondelinge vragen over het Halloween- Drie leden van de VVD stemden tegen.
gebeuren in het publieke domein. Hij
Het beeld en geluidsverslag kunt u tevroeg het college onder meer hiervoor
rugkijken en beluisteren via:
geen vergunningen meer af te geven.
Burgemeester Karel Loohuis antwoord- https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/
Raadslid Marin Rutgers (D66) stelde
mondelinge vragen over de fietschaos
bij het NS-station.
Zij wilde weten of het college zich ervan
bewust is dat dit gevaar op kan leveren
voor blinden en slechtzienden. Wethouder Erwin Slomp antwoordde dat de gemeente de handhaving bij het NS-station gaat aanscherpen. Maar hij gaf ook
aan dat de P&R niet berekend is op de
groei van het aantal reizigers. Dit aantal
is met ruim 30% gestegen. Hierover is
het college in gesprek met de NS.

de dat iedereen vrij is om opvattingen en
ideeën te uiten. Het college vindt dit een
groot goed en is daarom niet van plan
dit evenement te verbieden.
De raad sprak over het rapport van de
rekenkamercommissie (RKC) over het
project kunstijsbaan-zwembad en de
reactie van het college van B&W op dit
rapport. Dit leverde een lang en intensief
debat op. De meningen waren sterk
verdeeld.
Raadslid Inge Oosting (PvdA) diende
namens de fracties van de PvdA, VVD,
SP, D66, GroenLinks en SGP een motie
van afkeuring in. Zij keuren de houding
en de woordkeus van het college af en
de bijzondere inbreng en de verschillende ingenomen posities van de voorzitter
van B&W in de raadsvergadering van
18 oktober. Burgemeester Karel Loohuis
gaf namens het college een reactie.
De motie werd met 13 stemmen voor en
18 tegen verworpen. De fracties van Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie
stemden tegen de motie.
De fracties van het CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie, SP en SGP
vroegen het college aanscherping
van het besluit van 12 juli, waarbij de
raad akkoord ging met de bouw van
een ijsbaan/zwembad. Zij noemden in
hun verzoek een aantal punten waar-

AGENDA 8 NOVEMBER

De gemeenteraad vergadert donderdag
8 november vanaf 16.00 uur.
-- 16.00 uur: Opening.
-- 16.15 uur: Algemene beschouwingen
op de programmabegroting 20192022.
-- 18.30 uur: Pauze.
-- 19.30 uur: Reactie college op algemene beschouwingen en bespreking
programmabegroting.
-- 22.00 uur: Besluiten over rapport
rekenkamercommissie kunstijsbaan-zwembad, programmabegroting 2019-2022, tijdelijk stoppen
behandeling vergunningaanvragen
zonneparken en bestemmingsplan
Buitengebied Zuid, deelplan Brandligtswijk tegenover 2.
-- 22.30 uur: Einde vergadering.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een van de onderwerpen op
de agenda, 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 en beluisteren via Radio Hoogeveen. De raadsavond is openbaar en
iedereen is van harte welkom.

UITAGENDA
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OPDRACHT

Er komt een nieuw zwembad, omdat het huidige zwembad De Dolfijn aan vervanging toe is. De kinderen kregen de opdracht mee om te kijken hoe de gemeente het
zwembad kindvriendelijk kan inrichten. Ze moeten daarvoor voorstellen doen.
De eerste voorstellen zijn inmiddels binnen en het beloofd een boeiende debatavond te worden.
PRESENTATIES

Maandagavond houden drie à vier kinderen (fractie) van alle vijf scholen een
presentatie van vijf minuten over het voorstel dat zij indienen. Daarna mogen de
kinderfracties vragen stellen en mogen ze uitleggen waarom er voor hun voorstel
gekozen moet worden. Hierna stemmen de kinderfracties in twee stemrondes over
de voorstellen.
De vergadering in de vernieuwde raadzaal kan live in beeld en geluid worden
gevolgd via www.hoogeveen.nl/gemeenteraad.

Reconstructie de Brink
in Hollandscheveld
De gemeente Hoogeveen gaat in het
kader van het project ‘Kwaliteitsimpuls
historische dorpskern Hollandscheveld’
het evenemententerrein de Brink in
Hollandscheveld reconstrueren. Hierbij
worden de Hendrik Raakweg en het
evenemententerrein onder handen genomen. De reconstructie heeft als doel
het verbeteren van de leefbaarheid en
toeristische waarde van Hollandscheveld
GOEDE SAMENWERKING

Wethouder Erwin Slomp is erg tevre-

den over de samenwerking tussen de
gemeente Hoogeveen, Plaatselijk Belang Hollandscheveld en inwoners van
Hollandscheveld.
‘We zijn samen om tafel gegaan om
van het reguliere onderhoud een innovatief plan te maken, dat binnen de gestelde kaders en het budget valt. Hierbij
kwam Plaatselijk Belang Hollandscheveld met het idee om een subsidie aan
te vragen bij de provincie Drenthe voor
het programma Vitaal Platteland en deze werd toegekend’.

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 19 november 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.

NATIONALE DUURZAME
HUIZEN ROUTE

Op 10 november tussen 10.00 en
16.00 uur is de Nationale Duurzame
Huizen Route. In het hele land stellen huiseigenaren hun woning open
en delen kennis en ervaring over
duurzaam bouwen en wonen.
n www.duurzamehuizenroute.nl
SCHOONHOVENCROSS

Kom ook meelopen op 10 november
van 13.15 tot 17.00 uur tijdens de
Schoonhovencross rond de recreatieplas. Deze crossloop heeft alles
wat een cross zo leuk maakt: strand,
bos, gras en een pittige beklimming!
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda.

Fietsenverkoop
De gemeente houdt zaterdag 10 november een publieke fietsenverkoop in
de voormalige kerk aan de Bentinckslaan 78 in Hoogeveen. De verkoop
begint om 10.00 uur. De fietsen hebben een vaste prijs, waarover niet kan
worden onderhandeld. De gemeente
geeft geen garantie op de fietsen. Gegadigden kunnen maximaal twee fietsen
kopen. Betaling kan alleen met contant
geld. De koper moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. De verkochte
fietsen moeten dezelfde dag voor 11.30
uur worden opgehaald.

Werkzaamheden
De werkzaamheden aan de Notaris
Mulderstraat zijn afgerond. De middengeleiders zijn aangelegd, het asfalt
is vernieuwd en de markeringen zijn
aangebracht. Beide rijbanen zijn weer
opengesteld voor verkeer. Ook parkeergarage De Kaap is weer bereikbaar en
dus weer open voor gebruik.
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Hoogeveen kiest
voor duurzaam
asfalt

SPORT

Jubileum Festival
SportDrenthe, gaat u mee?

Binnenkort vindt er op diverse plekken
in Hoogeveen asfaltonderhoud plaats.
De gemeente kiest hierbij voor het gebruik van duurzaam asfalt.
Dit zogenaamde Lynpave-asfalt is gewoon asfalt, waar een kleine hoeveelheid bio-olie (Lynpave) aan wordt toegevoegd. Daardoor is de productie- en
verwerkingstemperatuur een stuk lager
dan normaal en wordt er dus aanzienlijk minder gas verstookt bij de productie. Dat komt neer op een CO2-reductie
van ruim 20% vergeleken met regulier
asfalt. Door het toevoegen van de
olie wordt de kwaliteit van het asfalt
verbeterd en de levensduur verlengd.
Daarnaast is het door deze olie ook
mogelijk om een dunnere asfaltlaag
aan te brengen.
Dit duurzame asfalt wordt toegepast
in Pesse bij de Hoogeveenscheweg en
het fietspad langs deze weg. Daarnaast
wordt duurzaam asfalt aangebracht bij
de Molenhoek in Pesse en bij De Stuw
in Hoogeveen.

ZOMERSE
NAJAARSDAG?
NEEM DE BIJ
NAAR DE STAD!

Transporttalenten
bij werkgevers
De logistieke sector zit te springen om
nieuwe werknemers. Daarom hield het
Werkgeversservicepunt Drenthe vorige
week donderdag een speciale Talentendag. Werkzoekenden namen een kijkje
bij het distributiecentrum van Jumbo in
Beilen, Distrivers en Lanting Reizen in
Hoogeveen en A28 Uitzendbureau. Het
gaat hierbij om werkgevers die concrete
vacatures open hebben staan of deze
op korte termijn verwachten.
Marco Schonewille van de gemeente
Hoogeveen: ‘Zo’n dag biedt kansen
voor onze kandidaten. Wellicht een
kans op een baan, maar ook een mooie
gelegenheid om vrijblijvend een kijkje
‘achter de schermen’ te nemen. Daarnaast kan de werkgever op eigen terrein
kennis maken met talentvolle werkzoekenden. Hoe mooi is dat?
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Eerdere edities van deze dag waren een
succes, vandaar dat we nu op pad gaan
met onze Talenten voor Transport & Logistiek, talentvolle werkzoekenden’.
NUTTIG EN LEERZAAM

Zowel Marco als de kandidaten kijken
positief terug op de dag. ‘Het was nuttig, leerzaam en ook gezellig.
De transportsector kent veel moeilijk invulbare functies en ook daarom is deze
talentendag een goed instrument om
vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Uiteraard richten wij ons niet alleen op
de werkgevers uit de transport- logistieksector.
Ook werkgevers uit alle andere sectoren
zijn van harte welkom om contact met
ons op te nemen om gezamenlijk de
mogelijkheden te bespreken'.

Herenplaten als herkenbaar
aardkundig fenomeen
De provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen hebben vorige week de Herenplaten van het
Nuilerveld onthuld als negende
Aardkundig Monument in Drenthe. De Herenplaten illustreren
een ontstaansgeschiedenis van
het gebied onder invloed van ijs,
wind en water. Leerlingen van
basisscholen De Akker en De
Posthoorn in Pesse hadden de
eer het informatiepaneel bij het
monument te onthullen.
HEREN VAN NUIL

De Herenplaten zijn meerdere
min of meer platte en ronde
hoogtes met opvallend steile randen.
Dit zijn zogenaamde ‘(veen)stuifplateaus’ of ‘forten’. De naam verwijst naar
oude verbindingswegen die ook wel
‘heerwegen’ werden genoemd, of de
naam heeft te maken met de voorma-

Drenthe te benoemen. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘De
Provincie Drenthe vindt het
belangrijk om de parels van
het aardkundig waardevolle
Drenthe onder de aandacht
te brengen van een breed
publiek.’
PARELTJES

Leerlingen van de Pesser basisscholen onthulden samen
met wethouder Erik Giethoorn
van Hoogeveen en directeur
Sonja van der Meer van StichFoto: Provincie Drenthe
ting Het Drentse Landschap
lige eigenaren de adellijke ‘heren’ van
het informatiepaneel. Erik
Nuil, die daar in de veertiende eeuw
Giethoorn: ‘Dit deel van de gemeente is
woonden.
recreatief en toeristisch niet zo bekend
maar heeft een aantal ‘verborgen’ paDe goed bewaard gebleven en herkenreltjes zoals het Nuilerveld. Het verhaal
bare Herenplaten zijn de aanleiding
van de Herenplaten geeft het Nuilergeweest om ze als het negende aardveld een extra waarde.’
kundige monument van de provincie

Vrijwilligers gezocht:
FRANSE BULDOGJES UITLATEN
Het Centraal Meldpunt Hoogeveen
vrijwillige thuishulp zoekt een vrijwilliger voor een mevrouw (55 jaar) die na
een herseninfarct moeite heeft met het
uitlaten van haar twee hondjes. Hulp
wordt geraagd bij voorkeur ‘s middags
na 15.00 uur, maar in overleg kan er ook
een ander tijdstip afgesproken worden.
Mevrouw en haar hondjes wonen in
Wolsfbos/Zuid.
COLLECTEREN VOOR MS!
Er worden dringend vrijwilligers gevraagd voor de MS-collecte in de week
van 19 tot en met 24 november. Wie
heeft twee uurtjes de tijd? Wanneer
er geen nieuwe collectanten bijkomen,
wordt er in Hollandscheveld en Nieuwlande voor een groot gedeelte niet gecollecteerd en in Tiendeveen helemaal
niet.
KNUTSELVRIJWILLIGER (V)
Wij zoeken een vrijwilliger (v) die een
avond in de week wil knutselen van
19.00 tot 20.00 met een bewoonster

GRATIS BUS?

SportDrenthe bestaat dit jaar een
halve eeuw. Dat wordt groots gevierd
op vrijdagmiddag 16 november van
13.30 tot 18.00 uur in Expo Assen. Alle inwoners van Drenthe zijn hiervoor
uitgenodigd. De toegang is gratis.

De gemeente laat een gratis bus rijden naar het jubileumfeest. Aanmelden kan tot zaterdag 10 november bij
sportfunctionaris Eefke Weismann
via het e-mailadres

WAT IS ER TE DOEN?

of telefoonnummer 0528-233775.

Er zijn deze dag lezingen,
spectaculaire acts en vele (sport)
activiteiten waaraan u kunt meedoen.
Meer informatie is te vinden op de
website www.50jaar.sportdrenthe.nl.

eweismann-hooijer@sportdrenthe.nl

Vol is vol. Ongeveer een week voor
16 november krijgt u bericht over de
vertrektijd en -locatie. Maar u kunt
ook op eigen gelegenheid gaan.

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Sportief Hoogeveen en De Wolden
Sport houden samen met Centrum
Jeugd en Gezin (CJG) op maandagavond 19 november een bijeenkomst
over omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Als sportvereniging wil
je een veilige en prettige omgeving
voor iedereen. Hier ligt een belangrijke taak voor bestuurders, vertrouwenspersonen, (jeugd)coördinatoren
en trainers/coaches. Hoe ga je om
met vermoedens van kindermishandeling, misbruik en huiselijk geweld?
Hoe zorg je ervoor dat je de signalen
snel kan herkennen? En als het zich
voordoet: hoe handel je dan? Tijdens deze interactieve bijeenkomst
krijgen deelnemers een korte uitleg

over de meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling. Daarnaast
gaat het over grensoverschrijdend
gedrag. Tussendoor is er ook ruimte
om casussen te bespreken. De bijeenkomst wordt gehouden in het
raadhuis van 19.15 tot 21.45 uur.
Aanmelden kan tot en met maandag
12 november via sportfunctionaris
Stefan Freriks
s.freriks@dewoldenhoogeveen.nl
onder vermelding van naam, telefoonnummer en naam en functie bij
de sportvereniging.

Zwerfafvalopruimer
Bosma in het zonnetje
Berend Bosma is al een paar keer beloond voor zijn inzet bij het opruimen
van zwerfafval. Het is ook niet niks: 365
zakken zwerfvuil in een jaar! Deze actieve inwoner is ook wethouder Gert Vos
opgevallen. Hij vindt het belangrijk om
inwoners die een steentje bijdragen aan
een schoner en mooier Hoogeveen in
het zonnetje te zetten.
Het is Berend Bosma een doorn in het
oog dat mensen hun afval laten slingeren op straat of in de natuur. Hij gaat
tijdens zijn opruimacties in gesprek met
mensen voor bewustwording en hij wil
ze inspireren. Zwerfafval opruimen is
volgens hem ook nog eens therapeutisch. Lekker in beweging zijn en je hoeft
er niet bij na te denken.

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan
een schoner en mooier Hoogeveen?
Neem dan contact op met uw wijkbeheerder www.afvalinhoogeveen.nl,
die onder meer grijpers, zakken en
handschoenen ter beschikking stelt, of
stuur een mailtje naar
wegmetzwerfvuil@gmail.com om
Berend een keer mee te helpen, of voor
tips en ideeën.

Aanmelden? www.vrijwilligershoogeveen.nl
van Cosis in de wijk Schoonvelde, een
woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Niet het resultaat
telt, maar gezellig samen bezig zijn.
VRIJWILLIGER LEVENSBOEK
Vind je het leuk om te schrijven en ben
je nieuwsgierig naar het levensverhaal
van een ander? Vrijwilligers bij project
Levensboek helpen om het verhaal van
de ander vorm te geven. Als vrijwilliger
bij project Levensboek kom je vanuit de
organisatie Humanitas bij iemand thuis
om herinneringen op te halen en samen
te zoeken naar een vorm om deze vast
te leggen. Doorgaans zijn het ouderen
die hun verhaal opgetekend willen hebben, maar het kan ook een jong iemand
zijn die bijvoorbeeld gevlucht is of een
pittige tijd heeft meegemaakt.
HULP TEKST- EN
BEELDVERWERKING
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die
onze vrijwilliger Activiteitenbegeleiding
wil helpen bij het vormgeven van ons
maandelijkse programma- en informa-

tieblad van onze bewoners ‘De Kaap
ACTIEF’. Weet je meer dan gemiddelde
van Microsoft Office en verschillende
bestands- en beeldformaten, dan ben je
bij ons van harte welkom.
CREATIEF MET GROEN
Binnenkort begint de cursus Creatief
met Groen. Deze bestaat uit vier avonden rond Kerstmis en Pasen. Wie heeft
groene vingers en wil graag helpen?
GASTVROUW/GASTHEER
Wijkcentrum Krakeel zoekt enthousiaste gastvrouwen en gastheren (vrijwilligersfunctie). Het wijkcentrum heeft een
spilfunctie in de wijk waar alle bewoners
zich op een prettige manier thuis moeten voelen.
GRAND CAFÉ WEIDESTEYN
Elke vrijdagmiddag is er in de Vlinderweide een grand café, waar bewoners
kunnen genieten van een praatje, muziek, wat lezen, hapje en drankje. Er is
onder meer hulp nodig bij het halen en
brengen van de bewoners, gezelligheid

aan de tafel creëren, hapjes serveren
en drankjes inschenken.
VRIJWILLIGERS REGIONIEUWS
Regionieuws Hoogeveen zoekt vrijwilligers die graag schrijven, foto´s/
video´s maken, of beide. Ook moeten
er berichten op de website worden
geplaatst en evenementen worden
verslaan.

Aanmelden graag via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl of
telefonisch 0528-278855 (receptie
SWW). VrijwilligersHoogeveen is te
bereiken via
www.vrijwilligershoogeveen.nl
(contactformulier), telefoon 0528278855 (receptie SWW) of per e-mail
info@vrijwilligershoogeveen.nl.

Colleges in het najaar
Het Vrijwilligerscollege is een initiatief
van Vrijwilligers Hoogeveen. Binnen
Vrijwilligerscollege wordt belangeloos
kennis gedeeld door onder anderen
vrijwilligers, beroepskrachten en ondernemers. Vrijwilligerscolleges zijn
gratis bij te wonen.
-- Gratis Shoppen in Sociaal
Domein,
donderdag 8 november, 17.00 uur
-- Ouderen en autisme,
woensdag 14 november, 19.30 uur

-- AVG en Social media,
woensdag 21 november, 19.30 uur
-- Aandacht voor zingeving en ouder worden,
donderdag 29 november, 14.30 uur
-- Voetmassage,
maandag 3 december, 13.30 uur
-- Meet en Greet vrijwilligersveld
en gemeenteraad,
dinsdag 11 december, 17.00 uur
Zie voor meer informatie

www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges.
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November: Maand van de Ondernemer
Gemeente Hoogeveen heeft november
uitgeroepen tot Maand van de Ondernemer. Wethouder Jan Steenbergen:
‘Ondernemers houden onze economie
draaiend en levendig. We zijn blij met het
werk dat ze doen en de werkgelegenheid
die ze bieden waardoor het onze onze
gemeente goed wonen en werken is.’
Een greep uit de activiteiten in november:

16 november :
BOOST je onderneming tijdens het
startersontbijt
Op vrijdag 16 november ben je als actieve starter en jong ondernemer uit onze
gemeente van harte welkom tussen
8.00 en 10.00 uur in het gemeentehuis
om inspiratie op te doen en kennis uit te
wisselen.

30 november:
Grande finale
Op 30 november sluiten we de Maand
van de Ondernemer groots af in Zuidwolde, samen met onze buurgemeente
De Wolden. Van 20.00 tot 22.00 uur zijn
alle ondernemers welkom bij Python,
Nijverheidsweg 20 in Zuidwolde. Richard
van Hooijdonk, trendwatcher en futurist,

geeft een inspirerende
lezing over de impact van nieuwe
technologie. Welke impact heeft nieuwe
technologie op je werk en organisatie?
Hoe ‘manage’ je deze verandering en
onzekerheid? Welke kansen biedt deze
nieuwe technologie voor je onderneming? Uitdagende vragen!
Aanmelden kan door een mail te sturen

naar: a.stapel@dewoldenhoogeveen.nl.
Wil je op de hoogte blijven van nieuws
voor en over ondernemers? Meld je
dan aan voor de digitale ondernemersnieuwsbrief via
www.hoogeveen.nl/Actueel.

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Bossemaat 6, Pesse, uitbreiden van
een bijgebouw (29 oktober 2018).
-- Edisonstraat 1, Hoogeveen, verplaatsen van 2 abri’s (30 oktober 2018).
-- Edisonstraat 2 1, Hoogeveen, bouwen van een bedrijfshal met kantoor
(29 oktober 2018).
-- Hoofdstraat 120, Hoogeveen, plaatsen van een tijdelijke noodapotheek
tbv de verbouwing van de apotheek
(26 oktober 2018).
-- Lindberghstraat 16, Hoogeveen, uitbreiden van de bestaande loods met
kantoorruimte (29 oktober 2018).
-- Molenweg 51, Noordscheschut, aanpassen van een bestaande uitbreiding van de woning
(1 november 2018).
-- Plesmanstraat 22, Hoogeveen, plaatsen van een unit (1 november 2018).
-- van Echtenstraat 12, Hoogeveen,
verbouwen van een winkelpand naar
een appartement (30 oktober 2018).
-- Van Limburg Stirumstraat 89,
Hoogeveen, vergroten van de woning
(28 oktober 2018).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Beukemaplein 25, Hoogeveen, bouwen van een woning
(29 oktober 2018).
-- De Singel 9 en 11, Pesse, bouwen van
twee woningen (29 oktober 2018).
-- Edisonstraat 1, Hoogeveen, uitbreiden van een bedrijfsgebouw
(30 oktober 2018).
-- Menso Altinghof 1 t/m 11, Hoogeveen, Menso Altinghof 2 t/m 26,
Hoogeveen, Linthorst Homanstraat
1a t/m 1h, Hoogeveen en De Vos van
Steenwijklaan 2a t/m 2e, Hoogeveen
(Julianaplantsoen), bouwen van 32

woningen (1 november 2018).
-- Montbretiastraat 2, Hoogeveen,
plaatsen van een overkapping
(26 oktober 2018).
-- Pesserstraat 22, Hoogeveen, aanleggen van een uitrit (29 oktober 2018).
-- Trambaan 7, Hoogeveen, plaatsen
van een kippenhok
(29 oktober 2018).
BESLUIT AANVRAAG NIET IN
BEHANDELING (datum besluit)
-- Zuideropgaande 158b, Hollandscheveld, verlengen van de instandhoudingstermijn voor het plaatsen van
een stacaravan voor een logeerplaats
van de zorgboerderij
(26 oktober 2018).
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN (datum besluit)
-- Raatakkers 10 t/m 28, Fluitenberg,
bouwen van 10 woningen
(29 oktober 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.

ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoogeveen
maakt bekend de volgende melding op
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:
-- Auto & Schadebedrijf Prins,
Stephensonstraat 59d 7903 AS 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.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Buizerdlaan 141, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen
van een schuur (26 oktober 2018).
-- De Arend 39, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vensterbanken uit de woning (1 november 2018).
-- De Grasmus 3 t/m 15 en 29 t/m 47,
Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vloerafwerking in de
woningen (31 oktober 2018).
-- De Kwikstaart 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37
en 39, Hoogeveen, verwijderen van
asbesthoudende materialen uit de
woning (31 oktober 2018).
-- De Putter 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 27, 29, 31, 33 en 37, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woningen
(31 oktober 2018).
-- Fluitenbergseweg 84, Fluitenberg,
verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een boerderij,
kapschuur, ligboxenstal en tussenstuk (29 oktober 2019).
-- Huijgensstraat 50, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende beplating uit de woning
(1 november 2018).
-- Kreuzestraat 39, Hollandscheveld,
verwijderen van asbesthoudende
materialen (29 oktober 2018).
-- Lomanlaan 1 t/m 35, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning
(1 november 2018).
-- Van Marleweg 25, Noordscheschut,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de schuur
(29 oktober 2018).
-- Vledderweg 1, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
van een plantenbak
(29 oktober 2018).

EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- IJsbaanvereniging Het Veenplekkie
en Hervormde kerk Tiendeveen, in en
rondom het dorp
-- Tiendeveen, 26 januari 2019 van
17.00 uur tot 21.00 uur, winterwandeling (22 oktober 2018)
-- Stichting Centrummanagement
Hoogeveen, in het centrum van Hoogeveen, 23 december
-- 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur,
activiteiten in verband met de koopzondag (30 oktober 2018)
-- Stichting Centrummanagement
Hoogeveen, Tamboerplein in de
Hoofdstraat te Hoogeveen, 23 december 2018 van 14.00 uur tot 19.00
uur, Winterbierenfestival
(30 oktober 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.

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 .

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Stichting Sinterklaas van Hoogeveen,
door het centrum van Hoogeveen,
17 november 2018 van 14.00 uur tot
17.00 uur, intocht van Sinterklaas
(30 oktober 2018).

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

WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
In verband met de intocht van Sinterklaas in het centrum van Hoogeveen
op 17 november 2018 is de Raadhuisstraat van 12.00 uur tot 14.15 en de
Schutstraat van 15.00 uur tot 16.00 uur
afgesloten (30 oktober).

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

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

Storingsnummers
Algemeen: 14 0528
(buiten kantooruren:
06-52580755)
Riool en gemalen: 14 0528
(buiten kantooruren: 06-52580756)

