Het Torentje
Sta stil of ik spuit...!

KORT NIEUWS

Hi KIDS

INZAMELING OUD PAPIER

WETEN JULLIE AL WAT ER ALLEMAAL IN
HOOGEVEEN EN OMSTREKEN TE DOEN IS?

Foto: Kim Stellingwerf

Kom deze zomer naar
Hoogeveen voor de
familiespeurtocht ‘Het raadsel
van de verdwenen letters’. De
speurtocht komt langs
bijzondere beelden en
gebouwen. Voor € 1,50 te
koop bij Tourist Info
Hoogeveen aan de Hoofdstraat 17a. Kom ook en los
het raadsel op!

Trappen, happen en
stappen. Met dit jaar
een speciale route
voor jullie! Fiets met je
stempelkaart langs
alle stempelposten
en ontvang een gratis
ijsje.

In het centrum van Hoogeveen wordt
zaterdag 15 september de jaarlijkse
sportmarkt gehouden. Dit is al jaren
de plek om kennis te maken met de
verschillende sportaanbieders in de
gemeente.
Nu de sportmarkt Hoogeveen Sportief! wordt gecombineerd met Jong
Hoogeveen krijgen verschillende andere projecten en initiatieven rondom
kinderen en jongeren een podium

om zich te laten zien aan Hoogeveen.
Bijna vijftig verenigingen hebben zich
aangemeld.
De sportmarkt op zaterdag 15 september wordt gehouden van 13.00
tot 17.00 uur in de Hoofdstraat in
Hoogeveen.

WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

Vuur maken en barbecueën mag alleen
op speciale picknick- en vuurplaatsen.
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang,
emmer water of brandblusser bij de hand
voor een beginnende brand.
Gooi afval in de daarvoor
bestemde bakken. Smeulend
zwerfafval en glas is regelmatig
een oorzaak van natuurbrand.

De Pulledagen hebben dit jaar de
volgende thema’s: Muziek op Straat, Fietsen,
Straattheater, Europa, Circus en Sport

PULLEDAGEN MET VERSCHILLENDE THEMA’S

19 juli – 23 augustus
elke donderdag

BROCANTE OP ELIM & JAARMARKT HOLLANDSCHEVELD
HOOGEVEEN CULINAIR

25 augustus
25-26 augustus

ROODTOER

25-26 augustus

TRAPPEN, HAPPEN EN STAPPEN

28-31 augustus

U!TDAGEND

7-8 september

BLOEMENCORSO ELIM

8 september

HOOGEVEEN SPORT!

15 september

WWW.HiHOOGEVEEN.NL
Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. De meest actuele versie staat op de website.

Tijdens de Pulledagen
volgt de lijn Wolfsbos
van stadsbus De Bij een
andere route. Deze gaat
over een gedeelte van
de lijn De Weide en de
Van Limburg Stirumstraat.

bij de halte Kortwijkstraat. De bus zal
tijdens de Pulledagen
zoveel mogelijk volgens
de gebruikelijke tijden
rijden.

De haltes Jan Dekkerstraat, Het Haagje en
De Schutstraat vervallen. Op de route vanaf
het station wordt de
halte Kortwijkstraat op
een later moment aangedaan. De route vanaf winkelcentrum
De Grote Beer is eerder dan gebruikelijk

Voor meer informatie
kunt bij de chauffeurs
terecht of belt u met de
klantenservice van Taxi
Dorenbos via 0593200900 (bereikbaar op
tijden dat De Bij rijdt).
De Pulledagen zijn dit
jaar op donderdag
19 juli, 26 juli, 2 augustus, 9 augustus,
16 augustus en 23 augustus.

SPREEKUUR OMBUDSMAN

Maak foto's of een ﬁlmpje van de situatie.
Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat je dit door kunt
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.

21

15

SMS

Hoe bepaal ik mijn locatie?
De 112-meldkamer maakt gebruik van
sms-veriﬁcatie. Houd je mobiele telefoon
dus bij de hand. Oriënteer je in andere
gevallen met behulp van de aanwezige
aanduidingen van ﬁetsrouteknooppunten
of ANWB-paddenstoelen.

Parkeer nooit op bospaden en
zorg voor een vrije doorgang.

Wat moet ik doen
bij een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit,
blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

Zaterdag 11 augustus
-- 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
bij Noordscheschut.
COLLECTES

Stadsbus tijdens Pulledagen
BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!

Donderdag 9 augustus
-- Huis aan huis door basisscholen
De Morgenster en Apollo vanaf
18.45 uur in de wijk Krakeel.

Deze en volgende week zijn er geen
collectes vanwege de zomervakantie.

SPORT

Hoogeveen Sport! Actief Jong
Hoogeveen!

8 AUGUSTUS 2018

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 27 augustus 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.

Barbecue tijd?
Denk aan brandveiligheid!
Kijk voor meer informatie op
www.brandveiligheidthuis.nl

Plannen
zonneparken
In het Torentje van woensdag 18 juli
is er melding gemaakt van een aantal
concept vergunningen voor de bouw en
exploitatie van zonneparken. Deze vergunningen liggen tot en met woensdag
29 augustus ter inzage.
Het gaat om locaties aan de Fluitenbergseweg en de Gijsselterweg bij
Fluitenberg, de Coevorderstraatweg
bij Noordscheschut, het Oosterveld
bij Hoogeveen en het Zwartewater bij
Pesse.
Zie voor meer informatie de officiële
publicatie in de rubriek Mededelingen
hieronder.

Verbod
open vuur
Vanwege het warme en droge
weer is er een stookverbod
ingesteld voor de gemeente.
Dit verbod geldt dus ook voor
de volgende activiteiten in de
openbare ruimte:
-- verlichting door middel van
kaarsen, fakkels en dergelijke;
-- sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven;
-- vuur voor koken, bakken en
braden.
Dit verbod geldt tot nadere berichtgeving. Een barbecue in uw
eigen tuin mag natuurlijk wel,
maar let alstublieft op, neem
voorzorgsmaatregelen (zorg
bijvoorbeeld voor water of zand
in de buurt), blijf er altijd bij en
houd de wind in de gaten!

Aanmelden voor de
gemeentelijke nieuwsbrief
kan via
www.hoogeveen.nl/actueel

Het Torentje - 8 augustus 2018

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Kerkweg 18, Tiendeveen, bouwen
van een garage (30 juli 2018).
-- Weberstraat 9, Hoogeveen, bouwen
van een loods (30 juli 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.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Buitenvaart 3011, Hoogeveen, het
uitbreiden van de voorwasplaats,
bouwen wasboxen en een overkapping ten behoeve van stofzuigerplaatsen ( 2 augustus 2018).
-- De Leidsel 2, 4, 6 en 10, Pesse, aanleggen van 4 uitritten (27 juli 2018).
-- De Punter 15, Hoogeveen, plaatsen
van een overkapping (27 juli 2018).
-- Hoogeveenseweg 22, Fluitenberg,
aanleggen van een inrit (30 juli 2018).
-- Lindberghstraat 18, Hoogeveen, realiseren van een betoncentrale
(30 juli 2018).
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (datum besluit)
-- naast 3e Zandwijkje nummer 8,
Hollandscheveld, vervangen van de
schuur (27 juli 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 melding)
-- Hoogeveenseweg 1, Tiendeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit een jongveestal
(31 juli 2018).
-- Notaris Mulderstraat 49, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit een schuurtje
(27 juli 2018).
ONTWERPBESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING
(uitgebreide procedure)
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoogeveen
maakt bekend van plan te zijn om de
voorschriften van de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), te wijzigen:
-- Hoogeveenseweg 43a, Pesse, brandveilig in gebruik nemen van een tijdelijke verblijfsgebouw (27 juli 2018).
Inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende
stukken liggen van dag na publicatie tot
en met 6 weken later ter inzage bij de
gemeentewinkel van gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 24, 7901 BW
Hoogeveen
Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging
kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van
dit ontwerpbesluit naar voren brengen.
Een schriftelijke zienswijze kan worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Hoogeveen. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze vragen wij u om
minimaal een week voor het einde van
de terinzagelegging een afspraak te
maken met de gemeentewinkel van gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 24,
7901 BW Hoogeveen, telefoonnummer
14 0528.
Beroep
U kunt in principe te zijner tijd alleen
beroep instellen als u een zienswijze
kenbaar heeft gemaakt.
Informatie
Voor nadere informatie kan contact
opgenomen worden met de gemeentewinkel van gemeente Hoogeveen,
Raadhuisplein 24, 7901 BW Hoogeveen, telefoonnummer 14 0528.

Op vakantie?
Licht de buren in!

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Herhaling publicatie in
verband met zomervakantie:
VOORNEMEN VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
ZONNEPARKEN VOOR EEN
PERIODE VAN 25 JAAR
(uitgebreide procedure).
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hoogeveen maken bekend
dat zij, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), van plan zijn een vergunningen
te verlenen voor onderstaande zonneparken:
-- Coevorderstraatweg 52 (voorlopig
adres) te Noordscheschut, gelegen
tussen A37 en Coevorderstraatweg
en ten oosten van Eenenderstigste
Wijk- N (artikel 2.1, lid 1, sub a, b en
c Wabo).
-- Fluitenbergseweg 28 (voorlopig
adres) te Fluitenberg, gelegen ten
westen A28, ten noorden Fluitenbergseweg 22, 24 en 26 en ten
oosten begraafplaats (artikel 2.1, lid 1,
sub a, b en c en artikel 2.2, lid 1, sub
e Wabo).
-- Het Oosterveld 2 (voorlopig adres) te
Hoogeveen gelegen ten oosten N48
nabij landbouwtunnel Noorderweg
(artikel 2.1, lid 1, sub a, b en c en artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo).
-- Gijsselterweg n.n.b. te Fluitenberg,
gelegen ten noord-oosten Gijsselterweg 6a (artikel 2.1, lid 1, sub a en
c Wabo).
-- Zwartewater 12 (voorlopig adres) te
Pesse gelegen ten noorden Zwartewater 6 (artikel 2.1, lid 1, sub a en c
Wabo).
Op de voorbereiding van dit besluit is de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, van
toepassing. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt nog tot en met
29 augustus 2018 in het Compagnieshuis. De stukken zijn ook te raadplegen
via www.hoogeveen.nl/inzage. Tijdens
de inzagetermijn kunt u bij burgemeester en wethouders mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Als u een
mondelinge zienswijze kenbaar wilt
maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team Vergunningen.
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- H.O. Haaijer, evenemententerrein de
Markt te Hoogeveen, 1 januari 2019
van 00.30 uur tot 06.00 uur, nieuwjaarsfeest (30 juli 2018)
-- Stichting Bijeen Hoogeveen, Steenbergerpark te Hoogeveen, 26 september 2018 van 08.00 uur tot 12.00
uur, sportochtend (27 juli 2018)
-- Trekkertourtocht Pesse, Pioniersveld
te Pesse, 2 september 2018 van
12.00 uur tot 16.30 uur, activiteiten
rondom de tractoren tourtocht
(25 juli 2018)
-- VOF Bouwmeester, loods Kampiepensweg 7a te Pesse, 1 december
2018 van 20.00 uur tot 01.00 uur,
bandoptreden van de Bökkers
(31 juli 2018)
-- Hervormde gemeente De Brug Nieuweroord en Noordscheschut, rondom
de kerkgebouwen in Nieuweroord en
Noordscheschut, 15 september 2018
vanaf 14.30 uur, activiteiten in kader
van de Kerkproeverij 2018
(2 augustus 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)
-- Sinterklaasvereniging “Het Grote
Boek van Sinterklaas”, Grote Beer en
wijk Krakeel, Hoogeveen, zaterdag 24
november 2018 van 8.00 tot 20.00
uur, Sinterklaasfeest met intocht door
de wijk (30 juli 2018)
-- Stichting tot behoud van de Hoofdstraatkerk, Kerkplein Hoofdstraat,
Hoogeveen, zondag 16 september
2018 van 10.45 tot 16.00 uur, Startzondag (30 juli 2018)
-- Leger des Heils, Beukemaplein 14,
Hoogeveen, zaterdag 22 september
2018 van 9.00 tot 14.30 uur, Burendag (31 juli 2018)
-- Stichting Welzijnswerk, Jonkheer de
Jongestraat en in en rond De Kaap,
Hoogeveen, zaterdag 22 september
2018 van 10.00 tot 16.00 uur, Burendag met rommelmarkt (31 juli 2018)
-- Gemeente Hoogeveen, in en rondom
Bentinckspark te Hoogeveen, 12
oktober 2018 van 14.30 uur tot 17.30
uur, traitlon (2 augustus 2018)
-- Mevrouw Sloots, Steenbergerpark te
Hoogeveen, 15 september van 18.00
uur tot 23.30 uur, bios in het park
(2 augustus 2018)
-- Hoogeveense Roei Vereniging “De
Compagnie”, Echtenseweg 1 A, Hoogeveen, zondag 16 september 2018
van 12.00 tot 21.00 uur, Bedrijfsmijl
van Hoogeveen (2 augustus 2018)
-- Handelsonderneming S.R. Haaijer,
Grote Kerkstraat en kruising Hoofdstraat/ Grote Kerkstraat /Raadhuisstraat in Hoogeveen, donderdag 23
augustus 2018 van 13.00 tot 22.00
uur, Ultimate Strong Challenge en
feestelijke afsluiting Pulledagen
(2 augustus 2018)
-- Mevrouw Kroezen, Lange Wijk te
Elim, 1 september 2018 van 10.00
uur tot 22.00 uur, buurtbarbecue
(2 augustus 2018)
-- Belangenvereniging de Pioniers,
Warreveen te Pesse, 8 september
2018, Pesser Bazar
(2 augustus 2018)
-- De Tamboer, Tamboerplein, Museumlaantje, Beeldentuin, Hoogeveen,
zaterdag 8 september 2018 van 8.00
tot 18.00 uur, Uitdagend
(2 augustus 2018)
-- Siertuinvereniging Elim, route door
Elim: Gosem Engelsstraat - Van
Leeuwenstraat - Langewijk - Dorpsstraat - Het Hoosvat - De Vaarboom
- Carstenswijk - Carstensdijk - Prieswijk - Perebomenweg - Gosem
Engelsstraat, allen in Elim, zaterdag 8
september 2018 van 12.00 tot 16.00
uur, Daliacorso (2 augustus 2018)
-- Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, op terrein van het AZC te
Hoogeveen, 22 september 2018 van
12.00 uur tot 16.00 uur, open dag
(2 augustus 2018)
-- Culturele Vereniging Elim, diverse
locaties in Elim, 3 september 2018
tot en met 9 september 2018, Feestweek Elim inclusief kermis en jaarmarkt (2 augustus 2018)

-- In verband met de Pesser Bazar op
zaterdag 8 september 2018 is het
Warreveen te Pesse afgesloten van
08.00 uur tot 15.00 uur
(2 augustus 2018)
-- In verband met het Daliacorso in
Elim wordt op zaterdag 8 september
2018 van 12.00 tot 16.00 uur de
Gosem Engelsstraat in Elim afgesloten voor het verkeer en tijdens
het parkeren van de optocht tussen
12.00 en 16.00 uur de volgende
wegen: Gosem Engelsstraat - Van
Leeuwenstraat - Langewijk - Dorpsstraat - Het Hoosvat - De Vaarboom
- Carstenswijk - Carstensdijk - Prieswijk - Perebomenweg - Gosem Engelsstraat, allen in Elim (2 augustus
2018)
-- In verband met de feestweek van
Elim worden de volgende straten
afgesloten:
-- Carstenswijk (tussen de kruising
Dorpsstraat en de kruising Van
Leeuwenstraat) en van de Zondervanstraat (tussen Carstenswijk
en kruising Zondervanstraat/
Barthlemastraat) ten behoeve van
de kermis van 2 september 2018
tot en met 9 september 2018
-- Carstensdijk en de Dorpsstraat
(tussen splitsing Ds. Van Elvenstraat/Carstensdijk en kruising
Carstensdijk/Perebomenweg en
tussen splitsing Prieswijk/ Dorpsstraat en kruising Dorpsstraat/
Langewijk) in Elim op zaterdag 8
september 2018 van 04.00 uur
tot uiterlijk 20.00 uur ten behoeve van de jaarmarkt (2 augustus
2018)

WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- In verband met de traitlon op 12 oktober 2018 is de Bentinckslaan en het
fietspad naast het Activum afgesloten van 14.30 uur tot 17.30 uur
(2 augustus 2018)
-- In verband met de Bedrijfsmijl van
Hoogeveen wordt op zondag 16
september 2018 het fietspad naast
de Hoogeveensche ter hoogte van de
roeivereniging afgesloten
(2 augustus 2018)
-- In verband met de buurtbarbecue
aan de Lange Wijk in Elim is de weg
afgesloten van 10.00 uur tot 22.00
uur op 1 september 2018
(2 augustus 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

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 .

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

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)

