Het Torentje
Volop genieten van groots College Hoogeveen zet
in op samenwerking en
bellenblaasfestival in
lage lasten voor inwoners
Steenbergerpark
De gemeente Hoogeveen krijgt een nieuw college, gevormd door Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie. Het college zal, naast burgemeester Karel Loohuis,
bestaan uit Jan Steenbergen (Gemeentebelangen), Erik Giethoorn (CDA), Gert Vos
(ChristenUnie) en Erwin Slomp (Gemeentebelangen). De wethouders worden tijdens
de raadsavond van maandag 14 mei benoemd.
Het college neemt de Toekomstvisie van Hoogeveen als vertrekpunt. Deze visie is
tot stand gekomen op basis van gesprekken met inwoners en organisaties in de
gemeente. Op diezelfde manier wil het college de komende jaren aan het werk. Het
college wil daar zijn waar inwoners en partners zijn, en dat is meestal niet in de raad
of vanuit het gemeentehuis, maar middenin en vanuit de samenleving. Om dat te
doen wat goed is voor de hele gemeente.
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Cliëntervaringsonderzoek
Wmo en Jeugd
Op 1 januari 2015 zijn de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
en Jeugdwet ingevoerd en werden we
als gemeente ook verantwoordelijk voor
onder andere begeleiding en dagbesteding (Wmo) en voor de jeugdhulp.
HELP ONS TE VERBETEREN
Wij zijn drie jaar verder en zijn benieuwd naar de ervaringen van onze inwoners. Begin mei ontvingen
mensen die in 2017 jeugdhulp of een
Wmo-voorziening hebben gekregen
een uitnodiging om deel te nemen aan
het onderzoek. U hebt per post een brief
met vragenlijst en een online inlogcode
ontvangen. U kunt de vragenlijst zowel
schriftelijk als digitaal invullen.
Meedoen aan het onderzoek is geheel
vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de

zorg en ondersteuning die u (of uw kind)
ontvangt. Met deze informatie kunnen
we onze dienstverlening verbeteren.
PRIVACY
Het onderzoek wordt, in opdracht van
de gemeente, uitgevoerd door het
onafhankelijke onderzoeksbureau ZorgfocuZ. Dit bureau zorgt ervoor dat alle
onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk
worden behandeld en dat uw privacy
gewaarborgd blijft. De gemeente weet
niet welke antwoorden u hebt gegeven.
VRAGEN OF AFMELDEN?
Voor vragen over dit onderzoek kunt u
contact opnemen met de helpdesk van
ZorgfocuZ, telefoonnummer
050-2053014 of
helpdesk@zorgfocuz.nl.

DAADKRACHT, NETWERK, AMBITIE
Het nieuwe college gaat verder op de ingeslagen weg en wil samen verder bouwen
aan Hoogeveen. Samen betekent vooral ook samen met inwoners, onderwijs, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners, binnen de gemeente en ook
daarbuiten. Het college wil werken vanuit vertrouwen van deze inwoners en partners. En iedereen moet hieraan kunnen bijdragen, op welke manier ook.
Daadkracht, Netwerk en Ambitie, kortweg DNA. De komende vier jaar is dat de rode
draad in de aanpak. Het college wil daadkrachtig aan de slag met het waarmaken
van veel ambities. Op het gebied van zorg wil het college goede zorg voor alle inwoners dichtbij organiseren, in de vertrouwde omgeving. Inwoners moeten zich veilig
kunnen voelen; de wijkagent moet zichtbaar en goed bereikbaar zijn. Het college wil
er ook aan bijdragen dat alle kinderen met een zwemdiploma de basisschool verlaten. Er moet één cultuurhuis komen waarin ook het poppodium een plaats krijgt.
Hoogeveen moet financieel gezond zijn, vindt het college, en tegelijk financieel
aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers door lage woonlasten en geen toeristenbelasting onder 16 jaar.
Wilt u het collegeprogramma lezen? Dat kan via www.hoogeveen.nl/dna.
SAMENSTELLING RAAD VERANDERT
Wethouders worden door de raad benoemd. De vier kandidaat-wethouders zijn nu
raadslid. Doordat ze wethouder worden, moeten ze hun raadslidmaatschap opgeven. Dat betekent dat er vier vacatures vrijkomen in de raad. Deze worden ingevuld
door Aron Sieders en Jaap Fidom voor Gemeentebelangen, Peter Koekoek voor het
CDA en Koen Meesters voor ChristenUnie. De benoeming van de wethouders en de
installatie van de raadsleden is op maandag 14 mei om 19.30 uur.

SPORT

DOE MEE!

In de damcursus voor zestigplussers
wordt u meegenomen op een avontuur vol met strategieën en tactieken.
Denk aan combineren, openingen,
positiespel en eindspel. Ook wordt
er actief en gezellig gedamd in een
competitie. Zo zijn er leuke prijzen te
winnen en krijgt u na afloop van de
damcursus een dampakket mee.

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Zaterdag 12 mei
-- 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 15 mei
-- Huis aan huis door basisschool
De Zandloper in Stuifzand vanaf
18.30 uur.
COLLECTEN

-- Deze week zijn er geen collectes.
Volgende week gaat de Stichting
Longfonds met de collectebus
langs de deuren.

UITAGENDA
MEER VAN GALILEA

Van 19.00 tot 23.00 uur op 10 mei
verandert recreatieterrein Schoonhoven in het Meer van Galilea in de tijd
dat Jezus op aarde was. Vissersboten, huisjes uit die tijd, een heel
paleis, herders met schapen, ezels,
kraampjes, Romeinse soldaten, muzikanten, toneelspelers, figuranten
en dat allemaal in bijpassende kleding. Gebeurtenissen uit die tijd worden verteld en nagespeeld.
n www.meervangalilea.nl
BBQ-WEDSTRIJD

In het Raiffeisenpark in Hoogeveen
is van 10.00 tot 17.30 uur op 10 mei
de BBQ-wedstrijd van het jaar! Een
wedstrijd tussen teams die gerechten bereiden op de barbecue. Daarnaast is er ook veel vermaak voor
volwassenen en kinderen met een
kinderrommelmarkt, springkussens &
live muziek.
n www.bbqwedstrijdhoogeveen.nl
WINGS AND WHEELS

Start damcursus voor
zestigplussers
Heeft u wel eens gedamd? Of wilt
u het leren? Dammen is gezellig en
sociaal. Dammen boeit en brengt
een leven lang spelplezier met zich
mee. Ook houdt het de hersenen fit.
Denk bijvoorbeeld aan het versterken
van uw geheugen, concentratie en
denkkracht.

9 MEI 2018

Duur: 6 maandagen (start 28 mei)
Tijd:
10:00 – 11:15 uur
Locatie: NNCZ Jannes van der
Sleedenhuis, Valkenlaan 5
Eigen bijdrage (eenmalig):
25 euro (incl. 1 koffie/thee per les)
AANMELDEN

Meldt u zich aan bij Zainal Palmans
via het e-mailadres
zpalmans@gmail.com of mobiel
06-15282620.

Abonneer u op de digitale nieuwsbrief van
gemeente Hoogeveen!
www.hoogeveen.nl/actueel/e_mailservice
of download de app!
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Het nieuwe college van Hoogeveen. Van links naar rechts: Wethouder Erwin Slomp,
burgemeester Karel Loohuis, wethouder Gert Vos, wethouder Jan Steenbergen,
gemeentesecretaris Nanne Kramer en wethouder Erik Giethoorn.

Agenda raadsavond 14 mei 2018
De raadsavond van 14 mei 2018 begint
om 19.30 uur.
-- Deze raadsavond staat in het teken
van de diverse benoemingen en heeft
alleen een besluitvormende vergadering. Eerst worden de wethouders
benoemd. Daarna volgt de installatie
van nieuwe raadsleden. Tenslotte
worden de deelnemers aan de informerende en debatrondes benoemd.

Naar verwachting eindigt de raadsavond rond 20.45 uur.
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.

Knooppunt Hoogeveen dicht

In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 mei wordt tussen 21.00 en 05.00
uur de N48 vanuit de richting Ommen bij het knooppunt Hoogeveen afgesloten. Ook gaat de verbindingsweg vanaf Zwolle in de richting van Assen dicht.
Het verkeer wordt omgeleid via de A37, afrit Buitenvaart/Hoogeveen-Oost.

Op 10 mei van 9.00 tot 17.00 uur is
op het vliegveld in Hoogeveen het
jaarlijkse evenement Wings and
Wheels. Tijdens deze dag zijn er
klassieke auto’s, parachutisten en
historische en moderne vliegtuigen
te bezichtigen.
n www.vliegveldhoogeveen.nl
VOORJAARBEURS
HOOGEVEEN

Op 10 mei 2018 van 10.00 uur tot
en met 16.00 uur is er voor de eerste
keer een spectaculaire voorjaarsconsumentenbeurs op de terreinen van
vliegveld Hoogeveen.
Ongeveer vijfenveertig zelfstandige
Hoogeveense ondernemers presenteren zich hier.
n www.vliegveldhoogeveen.nl
LET’S DANCE MEGA
DISCOSHOW

Om 21.00 uur begint op 12 mei op
het vliegveld in Hoogeveen: Let’s
Dance mega discoshow met live muziek. Een discoshow en spectaculaire
lichtshow. Leeftijd 18 jaar en ouder.
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.dehoofdletterh.nl/agenda.
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UITAGENDA
GROENMARKT

Verras je moeder met een mooi
plantje of bloemetje met Moederdag.
Op 12 mei van 8.00 tot 17.00 uur is
in het centrum van Hoogeveen de
jaarlijkse groenmarkt.
ERFLANDENRUN

Op 16 mei is er de Erflandenrun.
Deze hardloopwedstrijd start om
18.00 uur en gaat door de wijk
Erflanden in Hoogeveen.

Bemog mag huizen
Julianaplantsoen bouwen
Wethouder Bert Otten (rechts) heeft een overeenkomst getekend met Bemog
Projectontwikkeling voor de bouw van woningen aan het Julianaplantsoen in
Hoogeveen. Algemeen directeur Stefan van Dijk zette zijn handtekening namens
Bemog.
De nieuwbouw komt op het perceel waar nu nog de oude school van het Roelof
van Echtencollege staat. Het mozaïek op de school, een kunstwerk van René Karrèr, blijft behouden als een vrijstaande muur. Zeven ondernemingen hadden op het
project ingeschreven. Het plan van Bemog kwam zowel bij de gemeente als bij de
omwonenden als beste uit de bus.
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MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
RECTIFICATIE
In het torentje van 25 april 2018 was
opgenomen bij de verleende vergunningen:
-- Hollandscheveldse Opgaande 36a,
Hollandscheveld, bouwen van een
woning (16 april 2018).
Dit moet zijn:
-- Hollandscheveldse Opgaande 36b,
Hollandscheveld, bouwen van een
woning (16 april 2018).
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Albert Rozemanstraat 20, Hoogeveen, bouwen van een schuur met
plat dak (2 mei 2018).
-- Bernhardlaan 15, Nieuwlande, vergroten van de woning (30 april 2018).
-- Beukemaplein kavel 10, Hoogeveen,
bouwen van een woning
(1 mei 2018).
-- Beukemaplein, Hoogeveen, bouwen
van 2 woningen (26 april 2018).
-- Bieleveldlaan 39, Hoogeveen, plaatsen van een erfafscheiding
(26 april 2018).
-- Bremstraat 6, Hoogeveen, plaatsen
van een dakopbouw bij de woning
(24 april 2018).
-- Calkoenswijk 7, Nieuweroord, bouwen van een schuur (2 mei 2018).
-- Carstensdijk 1a 3, Elim, plaatsen van
een schuifpoort (3 mei 2018).
-- Carstensdijk 3, Elim, plaatsen van een
aanbouw aan de woning
(25 april 2018).
-- Citroenvlinder 59, Hoogeveen, plaatsen van een erker (25 april 2018).
-- De Poste 27, Hollandscheveld, bouwen van een woning met garage en
tijdelijk plaatsen van 2 stacaravans
(30 april 2018).
-- De Teems 26, Hoogeveen, uitbreiden
van de woonkamer en slaapkamers
(2 mei 2018).
-- Dorpsstraat 26, Pesse, bouwen van
een bedrijfspand (2 mei 2018).
-- Frans Halsstraat 21, Hoogeveen,
gewijzigd uitvoeren van de fundering
van de 20 woningen waarvoor reeds
vergunning is verleend
(26 april 2018).
-- tussen Krakeel en Schooldijkje,
Noordscheschut, realiseren van een
zonnepark (25 april 2018).
-- Zuideropgaande 51, Hollandscheveld,
kappen van een beuk (29 april 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)
-- Anemoonstraat 66, Hoogeveen,
plaatsen van een overkapping en
schutting (26 april 2018).
-- Blankvoorn 8, Hoogeveen, bouwen
van een woning (3 mei 2018).
-- Crerarstraat 28, Hoogeveen, bouwen
van een dakkapel (30 april 2018).
-- Crerarstraat 30, Hoogeveen, plaatsen
van een erfafscheiding (2 mei 2018).
-- Gosem Engelsstraat 8-5, Elim, inpan-

dig realiseren van een bufferbewaarplaats, een compartiment watervoorziening en een verkoopruimte
(2 mei 2018).
-- Sloutersverlaat 12, Hoogeveen, aanleggen van een uitrit (2 mei 2018).
-- Stephensonstraat 86, Hoogeveen,
plaatsen van een carport voor het
stallen van bedrijfsauto’s
(25 april 2018).
-- Zuideropgaande 134, Hollandscheveld, houden van een evenement
(1 mei 2018).
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Zuiddreef 24, Hoogeveen, plaatsen
van een schutting (1 mei 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
MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoogeveen
maakt bekend de volgende melding op
grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
-- De Stroom 8 te Hoogeveen.
De melding heeft betrekking op het
oprichten van een logistiek centrum
voor de levering van automaterialen,
motorvloeistoffen, banden e.d.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met de gemeente Hoogeveen.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Dokter Broekhoffstraat 15, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning
(25 april 2018).
-- Veenlandweg 39, Noordscheschut,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de schuur
(25 april 2018).
-- Adriaan Baasstraat 3, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning
(25 april 2018).
-- Carstensdijk 17, Elim, verwijderen van
asbesthoudende golfplaten van de
garage (24 april 2018).
-- Noorderweg 4, Tiendeveen, slopen
van een woonboerderij na brand
(24 april 2018).
INGETROKKEN VERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Beukemaplein 37, Hoogeveen, bouwen van een woning (26 april 2018).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Mevrouw Bos, Zilvervlek te Hoogeveen, 14 juli 2018, straatbarbecue
(30 april 2018)

-- Restaurant en Partycentrum Schoonhoven, rondom de recreatieplas en
op het terras, 15 juli 2018, zeskamp
met muziek (30 april 2018)
-- Mevrouw Reimink, perceel Zuideropgaande 74 te Hollandscheveld,
20 juli 2018 van 14.00 uur tot 01.00
uur, huwelijksfeest (1 mei 2018)
-- Wandelcommissie Tiendeveen, in en
rondom Tiendeveen, 18 tot en met
21 juni 2018 alle dagen van 18 tot
21 uur, wandelvierdaagse
(26 april 2018)
-- Gemeente Hoogeveen, Bentinckspark te Hoogeveen, 12 oktober van
14.30 uur tot 17.30 uur, triatlon
(1 mei 2018)
-- Reisbureau van der Goes, winkelcentrum De Weide te Hoogeveen,
23 juni 2018 van 13.00 uur tot 16.00
uur, Amerikaanse dag (2 mei 2018)
-- Supportersvereniging Hoogeveen,
ijsbaan aan de Terpweg te Hoogeveen, 24 juni 2018 van 13.00 uur
tot 18.00 uur, kampioenschap Buikschuiven (25 april 2018)
-- Stichting Vrienden rondom de Goede
Herderkerk, hoek Lomanlaan en Middenweg te Hoogeveen, 26 mei 2018
van 09.00 uur tot 15.00 uur, rommelmarkt (26 april 2018)
-- Stichting Trappen, Happen en Stappen, in de gemeente Hoogeveen,
28 tot en met 31 augustus 2018,
fietsevenement Trappen, Happen en
Stappen (24 april 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)
-- Club Firestone, Zuideropgaande 134,
Hollandscheveld, 18 mei 2018 tot en
met 20 mei 2018, Piratenweekend
(3 mei 2018)
-- De Snelle Rakkers, in en rondom
Hollandscheveld vanaf speeltuin
Brummelstraat, 14 juli 2018 van
17.00 uur tot 21.00 uur, Singelloop
(30 april 2018)
-- Stichting Kunstwark in ’t Park, Valkenlaan 5, Hoogeveen, zaterdag
26 mei 2018 van 11.00 tot 16.00 uur,
Kunstwark in ’t Park (30 april 2018)
BESTEMMINGSPLANNEN
VOORAANKONDIGING
BESTEMMINGSPLAN
BUITENVAART II, DEELPLAN
AANSLUITING
RIEGSHOOGTENDIJK, 2018
Het college van B&W maakt bekend
dat voor een gebied ten zuidwesten van
Hollandscheveld, een bestemmingsplan
wordt voorbereid, namelijk bestemmingsplan ‘Buitenvaart II, deelplan aansluiting Riegshoogtendijk, 2018’.
Het plangebied ten zuidwesten van
Hollandscheveld is het gebiedje dat
in het noorden wordt begrensd door
de Langedijk en in het oosten door de
Riegshoogtendijk. In het westen wordt
het gebied begrensd door het planologisch geregelde bedrijventerrein Riegmeer en in het zuiden door een kavel
aan de Riegshoogtendijk.
Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Buitenvaart II, deelplan aansluiting Riegshoogtendijk, 2018’ maakt
de aansluiting van de aan te leggen

rondweg om Hollandscheveld op de
Riegshoogtendijk mogelijk.
Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk te reageren. Er liggen op dit moment ook nog
geen stukken ter inzage. Binnenkort
wordt het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage gelegd bij de Gemeentewinkel. De kennisgeving hiervan wordt
gepubliceerd in Het Torentje en in de
Staatscourant. In deze kennisgeving
wordt aangegeven wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden op het
ontwerpbestemmingsplan.
Er worden geen andere instanties expliciet in de gelegenheid gesteld een
reactie te geven op het op te stellen
plan, anders dan de instanties conform
artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, zoals het Waterschap, de provincie Drenthe, hulpverleningsdiensten
en nutsbedrijven.

-- Dhr. M. Jafari, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 28-03-2018
-- Mw. Annab Abdulahi Amin, Kinholtsweg 7, Hoogeveen per 28-03-2018
-- Dhr. Khalid, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 28-03-2018
-- Dhr. Alan Mohammad Amin,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen per
28-03-2018
-- Dhr. M. Moradi, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 28-03-2018
-- Dhr. A.M.S. Wasfi, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 28-03-2018
-- Dhr. M. Sawari Zadeh, Kinholtsweg
7, Hoogeveen per 28-03-2018
-- Mw. Moslimo Mursal Abdi, Kinholtsweg 7, Hoogeveen per
28-03-2018
-- Dhr. A. Ojaghi, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 04-04-2018
-- Dhr. P. Nanthapalan, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 04-04-2018

Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw M. de Jong via
telefoonnummer 14 0528.

Als belanghebbende kunt u tegen dit
besluit bezwaar maken bij het college.
Dit kan tot zes weken na de datum van
deze publicatie.

OVERIG
BELEIDSREGEL AANPAK
WOONOVERLAST
De burgemeester heeft op 10 april 2018
de Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Hoogeveen vastgesteld. De burgemeester is hiertoe bevoegd op grond
van artikel 27a Algemene plaatselijke
verordening 2007 (hierna: Apv). Artikel
27a van de Apv geeft de burgemeester
handhavende bevoegdheden in geval
van woonoverlast. De beleidsregel
werkt deze bevoegdheid van de burgemeester uit.
In Hoogeveen ervaren mensen soms
woonoverlast. Aanhoudende overlast
kan het woongenot en gevoel van veiligheid ernstig bedreigen. Bij woonoverlast gaat het vooral om overlast tussen
buurtbewoners onderling, vaak door
botsende leefstijlen. De burgemeester
kan bij woonoverlast onder andere een
dwangsom en een huisverbod opleggen. De beleidsregel treedt in werking
op de dag na deze bekendmaking.
De beleidsregel is te bekijken via de gemeentelijke website.
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van Burgerzaken blijkt
dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de
Basis Registratie Personen (BRP) staan
ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten.
Dit betekent dat zij formeel niet meer op
dat adres staan.
Het gaat om:
-- Mw. E. Neto, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 27-03-2018
-- Mw. C. Neto, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 27-03-2018
-- Dhr. Osman Ibrahim Khalid,
Kinholtsweg 7, Hoogeveen per
28-03-2018
-- Dhr. Kiflom Asmelash Teweldemedhen, Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 28-03-2018
-- Dhr. B. Almasri, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 28-03-2018
-- Dhr. S. Qashqai, Kinholtsweg 7,
Hoogeveen per 28-03-2018
-- Dhr. Ahmed Shindy Mohammed
Mansour, Kinholtsweg 7, Hoogeveen
per 28-03-2018

RECTIFICATIE
In een publicatie in Het Torentje van
25 april zijn abusievelijk verkeerde geboortedata vermeld van onderstaande
personen. Hieronder de mededeling
met de juiste geboortedata.
Het college van B & W maakt op grond
van de artikelen 3:41 lid 2 Algemene
wet bestuursrecht bekend dat de afdeling Inkomensvoorziening nog geld
moet ontvangen van:
-- H.K. Koopman, geboren op 20
december 1970 te Hoogeveen, Nederland;
-- S.M. Khilwati, geboren op 25 december 1978 te Kabul, Afghanistan;
op dit moment zonder bekende woonof verblijfplaats binnen het Koninkrijk of
daarbuiten.
Door deze bekendmaking stuit het college de verjaring van haar vorderingen.
Heeft u vragen over deze bekendmaking, dan kunt u bellen met het Team
Terugvordering van Inkomensvoorziening, via het algemene telefoonnummer 140528.
CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

TERRASJE IN DE
STAD?
NEEM DE BIJ!

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

