8 NOVEMBER 2017

Diversiteit en innovatie van
Hoogeveense bedrijven
kwam naar voren tijdens
drukke Open Bedrijven Dag

Foto: Kim Stellingwerf

UIT DE RAAD
oranje 46.0.85.0
oker
geel 0.35.100.10
AGENDA
RAADSAVOND 9 NOVEMBER 2017
De
begint om 19.00 uur met een informeren de ronde. Hierin
groen raadsavond
45.0.84.0

wordt de raad bijgepraat over de visie ‘Klimaatrobuust Hoogeveen’. Er moet
nog veel gebeuren om de gemeente voor te bereiden op extremere weersomstandigheden. En niet alleen in het openbaar gebied, maar zeker ook op erven
van grondeigenaren, bedrijven en bewoners.
-- Om 19.30 uur begint het besluitvormende deel van de raadsavond, waarin o.a.
de op 19 oktober besproken de eerste begrotingswijziging op de agenda staat.
In de op 13 juli vastgestelde begroting 2018-2021 konden niet alle veranderingen worden verwerkt. In de programmabegroting konden niet alle mutaties
worden meegenomen. Dit is nu uitgewerkt in deze begrotingswijziging.
-- Rond 19.45 uur begint de debatronde. De raad bespreekt hier de regeling
samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
-- Na een korte pauze bespreekt de raad vanaf 21.00 uur het afwegingskader
zonne-energie Hoogeveen. Dit afwegingskader beschrijft op welke plaatsen
binnen de gemeente een zonnepark mogelijk is en welke voorwaarden hiervoor gelden. Het doel hiervan is duidelijkheid te geven over de mogelijkheden
voor het opwekken van zonne-energie. Op voorhand worden geen locaties
aangewezen en slechts enkele locaties worden uitgesloten.
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 21.45 uur afgesloten.
Het geluidsverslag van deze vergadering is te beluisteren via
www.hoogeveen.nl/gemeenteraad.

Vrijwilligerscollege “Ontmoeting
met iemand die dementeert”
Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert een bijeenkomst over “Ontmoeting
met iemand die dementeert” op woensdag 15 november van 10.00-12.00 uur,
Zorginstelling Weidesteyn Dit college
wordt speciaal voor vrijwilligers en mantelzorgers georganiseerd.
Wanneer je voor het eerst iemand ontmoet die dementeert, is het even zoeken
naar de wijze waarop je contact krijgt.
Dementie is er in zoveel varianten en
gradaties, dat het lastig is om te vertellen hoe je het beste kan reageren.
Mensen die dementeren lijken soms
onbereikbaar. Hoe krijg je nu echt verbinding? Contact maken zit soms in kleine
dingen. Neem de tijd en communiceer
met gevoel. Dat kan ook zonder woorden
en geluid. Herken een waardevol mo-

ment als je tijdens een wandeling geen
meters maakt, maar wel ontspanning
en harmonie ervaart. Misschien niet het
doel van het uitje, maar wel een succeservaring. Voorkom als mantelzorger of
vrijwilliger het gevoel van teleurstelling
of falen. Dat kan soms heel eenvoudig,
het helpt al als je weet hoe het brein van
iemand met dementie functioneert.
Dit college wordt gegeven door Mirjam
Meijer. Zij is psycholoog bij de Treant
Zorggroep.
AANMELDEN
Het Vrijwilligerscollege is gratis bij te
wonen, maar aanmelden is noodzakelijk.
Dat kan via de website
www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges,
telefonisch via 0528-278855
(receptie SWW) of via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl.

Gemeente Hoogeveen
heet Europa welkom
in april 2018

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Donderdag 9 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.

Hoogeveen staat eind
maart – begin april
2018 in het teken
van Europa. Op 5 april
vindt de International
City Retail Experience 2018 (ICRE2018)
plaats in De Tamboer
in Hoogeveen. Dit
inspirerende congres
voor middelgrote Europese steden draait om de vraag: ‘Hoe houden we binnensteden
vitaal?’ Tijdens de Europese week is een aantrekkelijk programma opgesteld voor bezoekers van de Hoogeveense binnenstad, waarbij alles in het teken staat van Europa.
ICRE2018 is een absolute aanrader voor Europese retailers, overheden, city managers,
vastgoedeigenaren, en andere belanghebbenden van stadscentra en retailgebieden.
‘Het congres is vooral aantrekkelijk om het inspirerende programma,’ vertelt burgemeester Karel Loohuis. ‘Tijdens de ICRE2018 delen bezoekers inzichten met elkaar
vanuit het eigen publieke of private perspectief. Je krijgt oplossingen en vernieuwende strategieën aangereikt die je zelf kunt aanpassen aan jouw eigen situatie. Het
wordt heel interactief, je doet mee als bezoeker en ontmoet elkaar. Na afloop gaan de
bezoekers naar huis met een dosis nieuwe inspiratie, een vergroot netwerk en praktische handvatten voor toepassing in de eigen stad.’

Zaterdag 11 november
- 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.

SAMENWERKING HOOGEVEEN MET STEDEN IN EUROPA
In het Europese netwerk RetaiLink zijn tien steden samen met experts op zoek gegaan
naar hoe ze binnensteden vitaal kunnen houden. De steden zijn Hoogeveen en Hengelo, Pecs (Hongarije), Igualada (Spanje), Sibenik (Kroatie), Romans (Frankrijk), Fermo
(Italië), Basingstoke and Deane (Groot-Brittannië), Bistrita (Roemenië) en Liberec
(Tsjechië). De steden bezochten elkaars plaatsen, nodigden experts uit, deelden de
problematiek en zijn tot oplossingen gekomen voor de knelpunten die op alle (middelgrote) binnensteden van toepassing zijn.

UITAGENDA

TOPSPREKERS
Simon Quin en Lluis Martinez Ribes delen hun kennis en ervaringen, zij zijn twee internationaal bekende experts op het gebied van retail. Bjorn Kuipers vertelt over zijn
ervaringen als eigenaar van een aantal onderscheidende supermarkten, maar ook als
FIFA topscheidsrechter! Meer namen volgen binnenkort.
RETAILAGENDA NEDERLAND EN DRENTHE
De dag zal bestaan uit interactieve sessies over publiek-private samenwerking, klantbeleving, retail marketing en city marketing, publieke ruimte en trends. De nieuwe
minister van Economische Zaken zal vertellen over de Nationale Retailagenda en de
unieke samenwerking tussen overheden en ondernemers waarmee Nederland zich
onderscheid van Europa. Henk Brink, gedeputeerde van de provincie Drenthe, vertelt
hoe het gaat met de Drentse Retailagenda. Hoe werkt Drenthe aan vitale binnensteden? En hoe zien de nieuwe retailoplossingen eruit van de gemeenten Emmen,
Meppel, Assen en Hoogeveen? Hoe ziet de samenwerking eruit met ondernemers
uit deze gemeenten?
AANMELDEN VIA WEBSITE
Kortom, een dag waar je bij moet zijn! Aanmelding voor het congres kan via de website www.icre2018.eu. Er zijn voordelige tarieven voor vroegboekers en Hoogeveense
ondernemers. De organisatie van het congres is in handen van de gemeente Hoogeveen in samenwerking met het Europese programma URBACT, de Provincie Drenthe,
Platform31 en de Stichting Centrummanagement Hoogeveen.
EUROPESE WEEK
Karel Loohuis: 'Bij het congres zijn lokale en regionale ondernemers betrokken,
bijvoorbeeld in de catering. Die lokale inzet zie je ook bij de Europese week. Enkele
Hoogeveens ondernemers nemen hierin nu het voortouw samen met marketing
Hoogeveen. Dat vind ik mooi om te zien! Het wordt een mooi Europees feest in
onze binnenstad, iedereen is welkom!´

Inwoners nemen voortouw in initiatief
voor woningbouw in Nieuwlande
In Nieuwlande ligt ten noorden van de
Boerdijk een perceel dat inmiddels deels
bebouwd is en deels braak ligt. Het
braakliggende stuk is eigendom van de
gemeente.
Een aantal inwoners van Nieuwlande wil,
samen met Plaatselijk Belang Nieuwlande, kijken of het mogelijk is ook op dit
stuk woningen te bouwen. De inwoners
hebben dit idee voorgelegd aan de
gemeente. Wethouder Bert Otten: 'De
ideeën van de inwoners sluiten uitstekend aan op de verdere ontwikkeling van
Nieuwlande. Het is mooi om te zien dat
inwoners zelf het initiatief nemen om
met ideeën te komen en nog mooier om
te zien dat ze bereid zijn mee te denken

en doen in de uitwerking. Het is weer
een mooi voorbeeld van bestuurlijke innovatie waarin we als overheid meedoen
en niet altijd aan het roer staan.
UITWERKINGEN
Voor de uitwerking van de ideeën hebben de inwoners een initiatiefgroep in
het leven geroepen. De groep gaat samen met de gemeente een ontwerpplan
maken. Zodra de eerste ideeën uitgewerkt zijn, worden ze gedeeld met de
bewoners. Feedback kan dan eventueel
in het ontwerp worden meegenomen.

VRAGEN?
Mail Jeanette van Slochteren,
j.van.slochteren@dewoldenhoogeveen.nl

Dinsdag 14 november
- Huis aan huis door basisschool de
Zandloper in Stuifzand vanaf
18.30 uur.
COLLECTEN
Deze week collecteert het Alzheimer
Nederland. Volgende week gaat NSGK
(Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind) met de collectebus langs de deuren.

SCHOONHOVENCROSS
Op 11 november wordt er voor de
eerste keer de Schoonhovencross
gehouden. Een crossloop voor jong en
oud in het prachtige gebied van plan
Schoonhoven. Aanvang 13.20 uur.
NATIONALE DUURZAME
HUIZEN ROUTE
Op 11 november bent u welkom tijdens de Nationale Duurzame Huizen
Route. In het hele land stellen huiseigenaren hun woning open en delen
kennis en ervaring over duurzaam
bouwen en wonen. Een unieke kans
om ideeën op te doen voordat u zelf
aan de slag gaat in uw woning.
n www.duurzamehuizenroute.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
www.dehoofdletterh.nl/agenda.

De toekomst
van Hoogeveen
Op 17 oktober hebben bijna honderd
inwoners, ondernemers en organisaties
meegedacht en meegepraat over de
toekomst van Hoogeveen. De gemeente
heeft u uitgenodigd om te horen wat ú
nou belangrijk vindt, waar de gemeente
volgens ú de komende jaren extra aandacht voor zou moeten hebben.
Burgemeester en wethouders zijn blij
met al uw ideeën en meningen, dank
voor uw inbreng! Deze ideeën worden
nu verwerkt en op 13 november gepresenteerd. Bent u nieuwsgierig wat de
gemeente met uw suggesties heeft gedaan? Of kon u er in oktober niet bij zijn,
maar wilt u toch graag meepraten over
de toekomst van Hoogeveen?
U bent van harte welkom op maandag
13 november van 19.15 – 21.30 uur bij
theater De Tamboer in Hoogeveen. U
kunt zich aanmelden door voor 11 november een mail te sturen naar Bianca
Kort: b.kort@dewoldenhoogeveen.nl.

Hulpdienst Tegen Haar Wil publiceert animatiefilm
Handbaltoernooi voor leerlingen
voor jonge meisjes
SPORT

Tegen Haar Wil (THW), de telefonische
hulpdienst in Drenthe voor vrouwen en
meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/
of huiselijk geweld, heeft een animatiefilm laten maken.
De film is bedoeld voor meisjes in de
laatste jaren van de basisschool en de
eerste jaren van de middelbare school.
Doel van de film is jonge meisjes die te
maken hebben met geweld in hun leven
te informeren over Tegen Haar Wil, de
hulpdienst waarbij zij anoniem hulp kunnen krijgen.
In de korte animatiefilm zien we een
meisje dat leeft in een gewelddadige
omgeving met haar vader. Zij is op zoek
naar hulp. De animatiefilm is te bekijken

op de nieuwe Facebookpagina van Tegen
Haar Wil:
https://www.facebook.com/tegenhaarwil/

of op www.tegenhaarwil.nl.
Voor het maken van de animatiefilm
heeft Rotaryclub Hoogeveen de Wolden
door middel van een fundraise maar
liefst €2500 ingezameld. Bij Tegen Haar
Wil werken vrouwen die speciaal voor
dit werk worden getraind en sommige
vrijwilligsters hebben zelf ook ervaring
met geweld in hun leven. Ze bieden een
luisterend oor en denken met de beller
mee. Zij beschikken over adressen en
informatie over hulpverlening, aangifte
doen of een veilige plek. Ook kunnen de
medewerkers steun bieden tijdens een
hulpverleningsproces.

THW is bereikbaar op maandag tot
en met donderdag van 14.00 uur
tot 22.00 uur op telefoonnummer
0592 - 34 74 44.
Coördinator Hetty de Bruin van Tegen
Haar Wil hoopt dat de film bijdraagt aan
de bekendheid van de anonieme hulpdienst, vooral bij deze jonge doelgroep:
Om alle meldingen, waaronder een
toenemend aantal van jonge meisjes, te
kunnen verwerken, zijn wij op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Ervaringsdeskundigen zijn zeer welkom, maar het is wel
belangrijk dat zij hun eigen ervaringen
zodanig verwerkt hebben dat zij dit werk
aankunnen.' Belangstellenden kunnen
contact opnemen via e-mail:
tegen.haar.wil@swwh.nl.

groep 3 t/m 6

Op woensdag 15 en 22 november
organiseert handbalvereniging Kwiek
in samenwerking met Sportief Hoogeveen weer het jaarlijkse handbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 6.
De leerlingen uit groep 3 en 4 gaan
de sportieve uitdaging met elkaar
aan op 15 november en groep 5 en
6 op 22 november. Beide toernooien
worden gespeeld in sporthal Trasselt.
Publiek is beide middagen van harte
welkom!

Bent u agrariër in gemeente Hoogeveen en wilt u meer weten over
milieuregelgeving, glasvezel en asbestsanering?
Of wilt u gewoon eens bijpraten met
andere agrarische ondernemers uit uw
omgeving?

Deze clinics werden verzorgd door
trainers van handbalvereniging Kwiek.
OBS ’t Kienholt, OBS De Schuthoek,
CBS De Regenboog, CBS Juliana van
Stolberg en de RKBS Prof. Titus Brandsma hebben hieraan deelgenomen.

25e Hoogeveensche
Koersbalkampioenschap
Het gemeentelijke Koersbalkampioenschap wordt dit jaar voor de 22e
keer georganiseerd door Koersbalvereniging “Hoger Op” uit Hoogeveen
in samenwerking met Sportief Hoogeveen.

Komt u
lunchen?

CLINICS TER VOORBEREIDING
OP HET TOERNOOI
Een aantal scholen heeft voorafgaand
aan het toernooi clinics gevolgd.

met het spel wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Het toernooi vindt plaats tussen
09.30 uur en 14.15 uur. Wethouder
Jan Steenbergen zal om 14.30 uur
de winnaar van het toernooi bekend
maken. Publiek is van harte welkom
en de toegang is gratis.

Het toernooi wordt gehouden in sporthal Trasselt op donderdag 9 november 2017. Negen verschillende koersbalverenigingen uit de gemeente
Hoogeveen strijden om de beker.
Iedereen die eens kennis wil maken

Spreekuur ombudsman

Kom dan naar de informele lunch die
gemeente Hoogeveen organiseert.
Toegang is gratis.

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 november.

Donderdag 23 november, van 12.00 tot
14.00 uur in MFC De Eiken,
Molenweg 4A, 7936 PB in Tiendeveen.

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.

Aanmelden kan bij Josee Bakker, via
josee.bakker@dewoldenhoogeveen.nl.

Voor meer gemeentelijke informatie kijk ook eens op www.hoogeveen.nl
MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

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

INGSVERGUNNINGEN

MEDEDELINGEN

INGETROKKEN AANVRAGEN
-- Pesserveldweg 12, Pesse, organiseren
van een muziekevenement
(1 november 2017).
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 nabij nr 1003R, Hoogeveen, aanleggen van een uitrit
(30 oktober 2017).
-- De Boeier 6, Hoogeveen, bouwen van
een carport (1 november 2017).
-- Het Loo 8, Hoogeveen, bouwen van
een woning (30 oktober 2017).
-- Hoofdstraat 179, Hoogeveen, vervangen van reclametekst op het pand
(31 oktober 2017).
-- Rechtuit 43, Hollandscheveld, plaatsen
van een dakkapel op de zijgevel van
de woning (1 november 2017).
-- Steenhouwershof 4, Hoogeveen,
bouwen van een woning
(30 oktober 2017).
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.

MEDEDELINGEN
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Voor meer informatie zie
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

SLOOPMELDINGEN (datum besluit)
-- Hoofdstraat 69, Hoogeveen, verwijderen diverse asbesthoudende materialen (31 oktober 2017).
EVENEMENTEN
Aanvragen vergunning
(ontvangstdatum)
-- Lidl Nederland GMbh, Grote Beer,
Hoogeveen, donderdag 5 april 2018
van 6.30 tot 22.30 uur, Plantjesmarkt
(23 oktober 2017)
-- Samenwerkingsorganisatie De Wolden
Hoogeveen, recreatieterrein Schoonhoven, Hollandscheveld, zondag 28
januari 2018 van 10.00 tot 17.00 uur,
Crossloop voor kinderen en ambtenaren (26 oktober 2017)
-- Stichting Centrummanagement Hoogeveen, Hoofdstraat Noord, Hoogeveen,
zondag 17 december 2017 van 13.00
tot 21.00 uur, Winterbierfestival
(13 oktober 2017)
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.
VERKEER
VERKEERSBESLUIT
Het college van B&W heeft besloten om
in de Van Leeuwenhoekstraat te Hoogeveen een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken aan te wijzen.
Bent u het als belanghebbende niet eens
met een besluit? Dan kunt u binnen zes
weken na de bekendmaking aan de

MEDEDELINGEN
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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

MEDEDELINGEN

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

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

OVERIG
Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij voornemens
zijn de volgende omgevingsvergunning
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen:
-- Shell Nederland Verkoopmaatschappij
voor een onbemand tankstation op
minder dan
-- 20 meter van gebouwen van derden
op het adres Alteveerstraat 125,
7906 CE te Hoogeveen
Het ontwerpbesluit en bijbehorende
stukken liggen van 9 november 2017 tot
en met 22 december 2017 ter inzage in
de Gemeentewinkel. 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. 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 IJ.E. Boersma van de RUD
Drenthe via telefoonnummer: 0592754422.

INFORMATIE

ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Bakkerneslaan 2,3,4,5, 6,7,8,9,10,12,
15,16,17,19,21,23,25,27,31, Hoogeveen, aanpassen van de uitrit
(31 oktober 2017).
-- De Boeier 6, Hoogeveen, bouwen van
een carport (30 oktober 2017).
-- Graskamp 11, Hoogeveen, plaatsen
van een houtstek (30 oktober 2017).
-- Hoogeveenseweg 44 te Pesse, kappen
van diverse bomen (29 oktober 2017).
-- Molenweg 51, Noordscheschut,
uitbreiden van de woning aan de achterzijde (26 oktober 2017).
-- Nijstad kavel 13 te Hoogeveen,
bouwen van een woning
(31 oktober 2017).
-- Pesserstraat 18 te Hoogeveen ,
bouwen van een woning
(26 oktober 2017).
-- Plesmanstraat 4, Hoogeveen, uitbreiden van het vliegveldrestaurant met
een opslagruimte (30 oktober 2017).
-- Rechtuit 43, Hollandscheveld, plaatsen
van een dakkapel op de zijgevel van
de woning (30 oktober 2017).
-- Riegshoogtendijk 150, Hollandscheveld, bouwen van een bedrijfsruimte
(1 november 2017).
-- Schooldijkje 68, Noordscheschut,
vernieuwen en verbreden van de
dakkapel (26 oktober 2017).
-- Schoolpad 9, Noordscheschut, aanleggen van een rijbak
(1 november 2017).
-- Stephensonstraat 75, Hoogeveen,
uitbreiden van een bedrijfsgebouw
(1 november 2017).

MEDEDELINGEN

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)

