Het Torentje
Gezelligheid tijdens Vrij in het
(Steenberger)Park

Hoofdstraat rondom
De Cascade wordt
in najaar aangepast
Op dit moment wordt er in de Hoofdstraat hard gewerkt om de herinrichting van de
openbare ruimte te realiseren. Fase 1, het stuk van het Kerkplein tot aan de Grote
Kerkstraat, zal in de zomer gereed zijn. Net als in het deel van de Hoofdstraat dat nu
onder handen wordt genomen, komt langs De Cascade nieuwe bestrating.
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UIT DE RAAD
-- RAADSAVOND 9 MEI

De raadsavond van de gemeenteraad begint donderdag 9 mei a.s.
om 19.00 uur.
-- De raadsavond begint om 19.00
uur in Commissiekamer I met het
onderdeel vrij spreekrecht “Praat
met de raad”. Inwoners kunnen
een half uur lang met raadsleden in
gesprek over onderwerpen die niet
op de agenda van de raad staan.
Inwoners bepalen zelf waarover ze
met de raad willen praten.
Het is natuurlijk niet verplicht, maar
als u gebruik wilt maken van het vrij
spreekrecht, is het als voorbereiding
voor raadsleden prettig om te weten wie er langs komen en waarover
ze in gesprek willen gaan.
Aanmelden kan telefonisch via
140528 of per e-mail via
griffie@hoogeveen.nl
-- Om 19.30 uur wordt in de Raadzaal
gestart met de besluitvormende
ronde. Er wordt een besluit genomen over het voorstel om extra
budget beschikbaar te stellen voor
de realisatie van het kindcentrum
Wolfsbos. De raad neemt ook een
besluit over de vaststelling van het
bestemmingsplan Nieuwlande,
deelplan Akkerweg 2018 en het

bestemmingsplan Buitengebied
Noord Hoogeveen.
-- Rond 19.45 uur start de debatronde
over de uitwerking van de regiodeal
Zuid- en Oost Drenthe. Die heeft
betrekking op de onderwerpen
werken, wonen en welzijn.
Het is de bedoeling een overeenkomst te sluiten tussen het rijk (zes
ministeries), de provincie Drenthe
en de gemeenten Aa en Hunze,
Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen.
-- Naar verwachting wordt de raadsavond rond 20.45 uur afgesloten.
Als u gebruik wilt maken van het
spreekrecht, over onderwerpen die op
de debatronde op de agenda staan,
dan kunt u contact opnemen met de
griffie: telefoon 140528 of e-mail
griffie@hoogeveen.nl.
De complete agenda vindt u op
www.hoogeveen.nl/gemeenteraad.
De vergadering kunt u volgen via
onze website of beluisteren via Radio
Hoogeveen.
De raadsavond is openbaar en iedereen is van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.

BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN
Het podium halverwege de Cascade, wordt vervangen door een lage overbrugging
om de oversteekbaarheid te verbeteren. Deze wordt ook geschikt gemaakt voor
mindervaliden.
Voor de waterafvoer zullen lijngoten in plaats van kolken worden gelegd. De inrichting rondom de uitstroomplek van de Cascade op het kruispunt Jhr. de Jongestraat/
Nic. Beetsstraat/Hoofdstraat wordt aangepast zodat in de winter geen noodhekken
meer hoeven worden geplaatst.
Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar de vitaliteit en resterende levensduur
van de bestaande Japanse sierkersen. Mocht behoud van de sierkersen niet haalbaar zijn dan komen in ieder geval nieuwe vergelijkbare sierkersen terug op deze
plek.

Je wilt graag (weer) aan de slag.
Maar je weet niet wat, of hoe je het
moet regelen. Ontdek wat er mogelijk
is voor jou. Kom 14 mei naar ‘Ontmoet
bij Het Goed’.
Op deze dag kun je met mensen van
verschillende organisaties praten over
jouw situatie en wensen. Samen kijk je
wat de beste vervolgstap is en waar je
het best op je plek bent. Dat kan een
reguliere baan zijn, maar ook vrijwilligerswerk, een werkervaringsplek, een
aangepaste of begeleide werkplek of

werken/leren voor jongeren. Tot slot
kun je ook een rondleiding krijgen om
te zien wat de leer/werkmogelijkheden
van Het Goed zijn.
Wil je meer informatie?
Kijk op www.ontmoetbijhetgoed.nl
of bekijk de Facebookpagina.
We zien je graag op dinsdag 14 mei
tussen 11.00 en 15.00 uur in Het Goed
Kringloopwarenhuis, Kanaalweg 2 in
Hoogeveen.
Het is niet nodig je aan te melden.

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Donderdag 9 mei
-- Huis aan huis door basisscholen
de Morgenster en Apollo vanaf
18.45 uur in de wijk Krakeel.
-- 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 Krullevaar en De Goudvink
vanaf 18.30 uur in de wijk Wolfsbos.
Zaterdag 11 mei
-- 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.
Dinsdag 14 mei
-- Huis aan huis door basisschool
De Zandloper in Stuifzand vanaf
18.30 uur.
Woensdag 15 mei tot en met
vrijdag 17 mei
-- Vanaf 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.
COLLECTEN

HOE VERDER?
Ná de bouwvakvakantie geven gemeente en de dan gekozen aannemer gezamenlijk uitleg over de werkvolgorde, hinderbeperking en bereikbaarheid, tijdens de
werkzaamheden. De uitvoering staat gepland voor het najaar van 2019. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de december feestdagen afgerond.

Gratis scootmobiel training hoogeveen
Op donderdag 9 mei organiseert
Veilig Verkeer een scootmobiel training
tussen 9.30 en 12.00 uur en tussen
13.30 en 16.00 uur. Locatie: Mobivit,
Schutstraat 199 b in Hoogeveen.
Opgeven graag per tel: 0528 353246
of per mail info@mobivit.nl of bij Piet
Blauw VVN 06 44171967 of per mail:
pwblauw@gmail.com

Deze training is leerzaam, ook voor
mensen die nog niet in het bezit zijn
van een scootmobiel, maar het toch
graag willen ervaren is dit een mooie
kans om vrijblijvend kennis te maken
met deze vorm van vervoer.
En zijn verschillende modellen beschikbaar. De koffie staat klaar. Hopelijk tot
ziens op 9 mei.

SPORT

Fiets mee en steun stichting
Achter de Regenboog
Op zaterdag 18 mei organiseert
SportDrenthe een jubileum fietstocht
voor het goede doel: stichting Achter
de Regenboog.
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De start is tussen 10.00 en 11.00 uur
vanaf De Weideblik, de Ploeger 10
in Hoogeveen. Na een recreatieve
fietstocht van circa 40 km via knooppunten is de finish tot uiterlijk 16.00
uur bij SportDrenthe, Eisenhowerstraat 35 in Hoogeveen. Deelname is
op eigen risico (een fietshelm dragen
is een aanbeveling). De fietstocht is
voor alle leeftijden.
BIJDRAGE VOOR HET
GOEDE DOEL

Er wordt een bijdrage van € 5,- per
persoon gevraagd voor het goede
doel. Stichting Achter de Regenboog

ondersteunt sinds 1993 kinderen
en jongeren bij het verwerken van
het overlijden van een dierbare,
zodat deze ingrijpende gebeurtenis
geen belemmering vormt om een
gezond volwassen bestaan op te
bouwen. Meer informatie over deze
stichting is te vinden op de website
www.achterderegenboog.nl.
AANMELDEN

Aanmelden kan tot donderdag 16
mei via het e-mailadres

eweismann-hooijer@sportdrenthe.nl

of telefoonnummer: 0528-233775
(maandag t/m donderdag).

Deze week collecteert de Maag
Lever Darm Stichting. Volgende
week gaat het Longfonds met de
collectebus langs de deuren.

UITAGENDA
ERFLANDENRUN

Op 8 mei is er de Erflandenrun.
Deze hardloopwedstrijd start om
18.00 uur en gaat door de wijk Erflanden in Hoogeveen.
ONTMOETINGSFESTIVAL

Van 8 tot en met 11 mei tussen
10.00 en 16.00 uur organiseert de
Ontmoetingskerk in Pesse het Ontmoetingsfestival bij de kerk. Elke dag
zijn er gevarieerde activiteiten voor
jong en oud.
ontmoetingsfestival.pknpesse.nl
GROENMARKT

Verras je moeder met een mooi
plantje of bloementje op Moederdag.
Op 11 mei van 8.00 tot 17.00 uur is
in het centrum van Hoogeveen de
jaarlijkse groenmarkt.
HIGH FIVE KIDS MUDRUN

Op 11 mei van 13.00 tot 17.00 uur
wordt er de High Five kids mudrun
gehouden voor kinderen van 5 tot 13
jaar in Park Dwingeland. Er ligt een
fantastisch parcours met obstakels
waar je overheen, onderdoor en
doorheen moet.
HISTORISCHE
FOTOWANDELING MET GIDS

Loop zaterdag 11 mei om 14.00 uur
mee met de historische fotowandeling met gids. Stadsgids Jan Pol
neemt je mee door het centrum van
Hoogeveen. De historische foto’s van
de gids nemen je mee terug in de tijd.
Op 11 mei is het Nationale Molendag,
daarom bezoek je tijdens deze wandeling ook korenmolen de Zwaluw.
De molenaar geeft de groep een korte rondleiding.

Hoogeveen vraagt inwoners van
Erflanden om hun mening
Zoals u misschien weet, is Hoogeveen
momenteel bezig met het plan om de
wijk Erflanden van groene waterstofenergie te voorzien.

Soort...

van de maand
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 is
veel te vertellen. Raadsel: Het brandt
dag en nacht, maar verbrandt nooit.
Op onze website kunt u meer informatie over de soort van de maand
vinden.
www.ivn.nl/afdeling/
hoogeveen

Dit idee is geboren uit de landelijke
vraag naar duurzame en groene oplossingen voor de verwarming van
bestaande woningen. Alle gemeenten
in Nederland is gevraagd plannen te
ontwikkelen om de klimaatverandering
tegen te gaan. Samen met diverse
onderwijsinstellingen en bedrijven
onderzoekt Hoogeveen dit jaar in het
project “Waterstofwijk Hoogeveen”
gericht, hoe de toepassing van groene
waterstof in huizen op een betaalbare
en veilige manier tot stand kan komen.
PEILING

Dit project is net gestart. Er is dus nog
niets definitief besloten. Onderdeel
van dit lokale project is ook een peiling
onder de inwoners van Erflanden te
houden. De partijen die samenwerken
in dit project willen graag weten wat
de inwoners van Erflanden van de toepassing van waterstof in hun huizen en
het waterstofplan vinden. Op basis van
deze gegevens kunnen zij het plan zo
afstemmen dat het zorgvuldig rekening
houdt met de behoeftes.
Deze peiling wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Hanzehogeschool
in Groningen in opdracht en samenwerking met de gemeente Hoogeveen.
De gemeente vraagt alle inwoners van
Erflanden hun mening te geven.
Het doel van de vragenlijst is om na
te gaan hoe men in de wijk denkt over

waterstof en het gebruik van waterstof voor de verwarming van huizen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
EnTranCe, het kenniscentrum Energie
van de Hanzehogeschool Groningen,
in samenwerking met de gemeente
Hoogeveen. De enquête zal maximaal
5 minuten in beslag nemen. Wij gaan
uiteraard vertrouwelijk met uw gegevens om.
Aan inwoners van de wijk Erflanden het vriendelijke verzoek om de
enquête via de QR-code of via de bijgevoegde link in te vullen.
Leest u het Torentje online?
De link naar de enquête:
https://forms.gle/
EFuhbHMi4puskKGM8
Leest u het Torentje in de Hoogeveensche Courant? Scan de QR-code:
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Informatiemarkt met uitzendbureaus en werkgevers

Instructies QR-code:
iPhone: u kunt de QR-code scannen
door de camera te openen en op de
code te richten.
Android: u kunt de QR-code scannen
met de gratis QR-scanner app uit de
PlayStore.

Informatiestand voor startende ondernemers

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de
bekendmakingen van de gemeente
Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
INGETROKKEN AANVRAGEN
(datum besluit)
-- Wolfsbosstraat 54, Hoogeveen,
plaatsen van een overkapping
(1 mei 2019).
-- Zwartschaap nabij nummer 24b,
Stuifzand, bouwen van een zonnepark (26 april 2019).
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- De Turfsteker te Hollandscheveld,
wijzigen van de fundering van 22
woningen (26 april 2019).
-- Hendrik Reindersweg 5 te Pesse,
organiseren van Muziekweekend
Pesse, Giga G festival en Siepelrock
(29 april 2019).
-- Marten Kuilerweg 45-57 te Hollandscheveld, organiseren van het evenement Meer van Galilea (29 april 2019).
-- Warreveen 57, Pesse, plaatsen van
een kap op een bijgebouw
(29 april 2019).
-- Zuideropgaande 134 te Hollandscheveld, tijdelijk plaatsen van een feesttent (30 april 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)
-- Bakkerswijk 111, Nieuwlande, slopen
van de bestaande schuur en bouwen
van een nieuwe schuur
(29 april 2019).
-- Beukemaplein 25, Hoogeveen, aanleggen van een uitrit (29 april 2019).
-- Dorpsstraat 55, Pesse, plaatsen van
verlichte reclame uitingen
(2 mei 2019).
-- Regulus 39, Hoogeveen, plaatsen van
een schutting (26 april 2019).
-- Siberië 50, Stuifzand, bouwen van
een carport en schuur (26 april 2019).

GEWEIGERDE
OMGEVINGSVERGUNNING
(datum besluit)
-- Molenhoek 15, Pesse, kappen van
twee bomen
NIET IN BEHANDELING
(datum besluit)
-- A.G. Bellstraat 39, Hoogeveen, bouwen van een bedrijfspand
(2 mei 2019).
-- Egel 21, Hoogeveen, plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de
woning (29 april 2019).
-- Trambaan kavel (links), Nieuweroord,
bouwen van een 2 onder 1 kapwoning
(2 mei 2019).
-- Trambaan kavel 8 (rechts), Nieuweroord, bouwen van een 2 onder 1 kapwoning (2 mei 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.
VOORNEMEN VERLENEN
OMGEVINGSVERGUNNING
(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 vergunning te
verlenen voor:
-- Het Oosterveld 5, Hoogeveen, voor
de activiteit bouw het uitbreiden en
wijzigen van een vleeskalveren – en
vleesvarkenhouderij en voor de activiteit milieu het oprichten, veranderen
of veranderen van de werking van
een inrichting (artikel 2.1 lid 1, onder a
en e van de 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 6 weken
ter inzage van 9 mei tot en met 19 juni
2019, in het Compagnieshuis bij de
Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in
Hoogeveen. Tijdens de inzagetermijn,
gerekend vanaf de dag na publicatie,
kunt u bij B&W mondeling of schriftelijk
een zienswijze naar voren brengen. Als
u een mondelinge zienswijze kenbaar
wilt maken, kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen, telefoon 14 0528.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Canopus 50, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende golfplaten
(29 april 2019).
-- Dahliastraat 10, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een leegstaande woning
(25 april 2019).
-- De Helling 3, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende golfplaten van
de woning (25 april 2019).
-- De Helling 3, verwijderen van asbesthoudende platen van het dak
(26 april 2019).
-- De Vos van Steenwijklaan 25, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende platen (26 april 2019).
-- Dr Dassenstraat 5, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten (26 april 2019).
-- Kanaal O.Z. 11, Tiendeveen, verwijderen van asbest (26 april 2019).
-- Meester Kosterweg 48, Noordscheschut, verwijderen van asbesthoudende platen van een schuurtje
(26 april 2019).
-- Noord 108, Noordscheschut, slopen
van een woonboerderij (1 mei 2019).
-- Oranjestraat 52, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (26 april 2019).
-- Siberië 2, Tiendeveen, verwijderen
van asbesthoudende platen van een
schuurgevel (30 april 2019).
-- Veenluydenstraat 133 t/m 179, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een flatgebouw
(25 april 2019).
-- Veenluydenstraat 97 t/m 111, 115, 119
t/m 125, 129 en 131, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een flat (25 april 2019).

Mazzelkontjes
Gemeente Hoogeveen laat zo’n
25 families kennismaken met
wasbare luiers. Zij worden daarbij
gedurende een week ondersteund
door medewerkers van Kaatje
Katoen. De meeste ouders kiezen
voor wegwerpluiers en denken bij
wasbare luiers nog aan katoenen
doeken en veiligheidsspelden.
Kaatje Katoen laat zien dat de
moderne wasbare luiers handig
in gebruik en zacht voor de baby
zijn. Echte mazzelkontjes dus! De
gemeente is benieuwd naar hun
ervaring met wasbare luiers en of
ze permanent de overstap willen
maken van wegwerpluiers naar
wasbare luiers.

EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Dorpsbelangen Fluitenberg, bij
’t Overschotje te Fluitenberg,
12 tot en met 15 juni 2019, jaarlijkse
feestweek (2 mei 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.

Voorkom afval
Het voorkomen van afval is
natuurlijk het allerbeste! Daar
kunnen wasbare luiers een
steentje aan bijdragen. Totdat een
kindje zindelijk is, zijn ongeveer
5.300 wegwerpluiers nodig. Per
kindje is dat ongeveer 260 kilo
luierafval per jaar. In dezelfde
periode heeft u slechts 24
wasbare luiers nodig.
Kijk voor meer informatie op
www.afvalinhoogeveen.nl

VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Christelijke muziekvereniging Wilhelmina, Kerkplein in de Hoofdstraat te
Hoogeveen, 21 september van 14.00
uur tot 16.00 uur, concert door
G-orkest (30 april 2019).
-- Van Regteren V.O.F., Marconistraat
21, Hoogeveen, vrijdag 12 juli 2019,
besloten bedrijfsborrel Taxiwerq
(30 april 2019).
-- De heer H. Westerbeek, recreatieterrein Nijstad, Koedijk 8, Hoogeveen,
donderdag 30 mei 2019 van 8.00 tot
18.00 uur, BBQ Wedstrijd Hoogeveen (30 april 2019).
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MEDEDELINGEN
-- Stichting Avond4daagse Hollandscheveld, route in en om Hollandscheveld, maandag 20 mei 2019
tot en met donderdag 23 mei 2019,
Wandel4daagse 2019 Hollandscheveld (30 april 2019)
-- Stichting Centrummanagement
Hoogeveen, centrum Hoogeveen,
1 juni 2019 van 11.00 uur tot 17.00
uur, korenfestival (1 mei 2019).
-- Trefpunt Pesse, Dorpsstraat 49, Pesse, 6 juli 2019 van 21.00 uur tot 7 juli
2019 01.00 uur, Pleinfeest
(3 mei 2019).
-- Stichting Burning Heart, recreatieterrein Schoonhoven, Hollandscheveld,
donderdag 30 mei 2019 van 19.00 tot
22.30 uur, Het meer van Galilea
(6 mei 2019).
-- Stichting Muziek 2000, Hendrik
Reindersweg 5, Pesse, donderdag
23 mei 2019 van 19.00 tot 23.00 uur,
Giga G Festival (7 mei 2019).
-- Stichting Muziek 2000, Hendrik
Reindersweg , Pesse, vrijdag 24 mei
2019 van 20.00 uur tot zaterdag
25 mei 2019 01.00 uur, zaterdag
25 mei 2019 18.00 uur tot zondag
26 mei 2019 01.00 uur, Muziekweekend Pesse (7 mei 2019).

ER OP UIT..?
NEEM DE BIJ!

MILIEU
PUBLICATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen
gemeente maakt bekend de volgende
melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:
-- Ponyhouderij Van der Helm, Geeserraai 11, 7912 PK, Nieuweroord.
De melding heeft betrekking op het
houden van pony’s aan de Geeserraai 11 te Nieuweroord.
-- Industrieweg 1a Hoogeveen.
De melding heeft betrekking op het
oprichten van een verfgroothandel.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
OVERIG
VERWIJDERING GEGEVENS UIT
LANDELIJK REGISTER
KINDEROPVANG
Het college van B&W maakt bekend dat
per 30 april 2019, op verzoek van mevrouw M.I. van den Berg te Hoogeveen,
de volgende kinderopvangvoorzieningen uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn verwijderd:

-- Kinderdagverblijf Kinderopvang
Krakeel op het adres Algol 19 in
Hoogeveen met registratienummer
233786478;
-- Buitenschoolse opvang Kinderopvang Krakeel op het adres Algol 19 in
Hoogeveen met registratienummer
271032443.
Deze bekendmaking gebeurt op grond
van artikel 8 Besluit register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang.
VERTROKKEN UIT NEDERLAND
Uit onderzoek van Burgerzaken blijkt
dat onderstaande persoon niet meer
woont op het adres waar hij/zij volgens
de Basis Registratie Personen (BRP)
staat ingeschreven. Het college heeft
besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te
schorten.
Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer
op dat adres staan ingeschreven.
-- Dhr. J. Kutlubay, geb. 09-08-1987
per 28-03-2019
Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking 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.
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
In verband met het pleinfeest op de
parkeerplaats bij restaurant Trefpunt te
Pesse is de Dorpsstraat ter hoogte van
nummer 49 en 51 afgesloten op zaterdag 6 juli 2019 van 20.30 uur tot zondag 7 juli 2019 02.00 uur (3 mei 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 .

CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

Volg de gemeente via de website, Facebook, Twitter en Instagram

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
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)

