Het Torentje
De Meander in Hoogeveen
ontvangt het vignet
Gezonde School!

Jubileumboek De Smederijen:
10 jaar samen plannen smeden
voor meer leefbaarheid
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft de stuurgroep Smederijen, waaronder wethouder Erik Giethoorn, het 10-jarig jubileumboek van de Smederijen overhandigd gekregen van burgemeester Loohuis. Het is een boek dat ongetwijfeld een mooi overzicht geeft van de ontwikkeling die inwoners van de gemeente Hoogeveen hebben
doorgemaakt in het leefbaarder en veiliger maken van hun buurt, wijk of dorp. Ook
kreeg iedereen die aanwezig was bij de nieuwjaarsreceptie een boek mee naar huis.

9 JANUARI 2019

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER

Woensdag 9 januari
-- Huis aan huis door basisscholen
’t Kofschip en De Schuthoek vanaf
18.00 uur in de wijken Schutlanden, Kattouw en Erflanden.
-- Van 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.
Donderdag 10 januari
-- 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.

SPORT

Uitnodiging JOGG netwerkbijeenkomst over het thema
‘ondergewicht’
In de gemeente Hoogeveen hebben
kinderen en jongeren naast een
normaal gewicht of overgewicht
soms ook ondergewicht. Om hoeveel
Hoogeveense kinderen gaat het?
Wat kan hier de oorzaak van zijn? En
wat zijn de lichamelijke en psychische gevolgen? Accare en de GGD
geven hier dinsdagmiddag 29 januari
antwoorden op. Na afloop is er gelegenheid om te netwerken met andere
JOGG-partners.
VOOR WIE?

Voor iedereen die betrokken is bij
Jongeren Op Gezond Gewicht, zoals
leerkrachten, diëtistes, fysiotherapeuten, jeugdverpleegkundigen, trainers, bestuursleden, kinderopvang,
welzijnswerkers, wethouders en
raadsleden.
TIJD EN LOCATIE

Van 13.30-16.00 uur in de raadzaal
in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in
Hoogeveen.
PROGRAMMA

14.05 - 14.30 uur:
uitleg casussen + tijd voor vragen
14.30 - 14.45 uur: pauze
14.45 - 15.15 uur:
casussen uitwerken in kleine groepen +plan van aanpak
15.15 - 15.30 uur:
terugkoppeling per groep
15.30 - 16.00 uur:
afsluitende borrel en netwerken
KANSEN

-- Uw kennis over ondergewicht
verbreden.
-- De reden van ondergewicht leren
signaleren.
-- Netwerken met andere JOGG
partners.
Wilt u deze kansen niet mislopen?
Meld u dan nu aan!
AANMELDEN

Tot dinsdag 15 januari 2019 kunt u
zich aanmelden bij JOGG-regisseur
Leoni Pleiter via
l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl
of 06-55470123.

13.30 - 13.35 uur: opening
13.35 - 14.05 uur:
presentatie door Accare en de GGD
over ondergewicht

Groep 7/8 van odbs ’t Kienholt winnaar
‘Kindermenu 2.0’ in Hoogeveen
In oktober -tijdens de Dutch Agri Food
week- ging de kookwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’ van start. Provincie Drenthe,
Jong Leren Eten en Drenthe Gezond
daagden basisscholen uit om een lekker, regionaal én gezond kindermenu te
bedenken en op de kaart te krijgen bij
Drentse restaurants.
De ingezonden recepten uit de gemeente Hoogeveen zijn beoordeeld
door een vakjury. Zij bepaalden dat
de inzending van groep 7/8 van odbs
’t Kienholt het meest lekker, vers, regionaal, gezond en betaalbaar is. De
kinderen hadden het hoofdgerecht

groentenfriet met kipfilet bedacht en als
bijgerecht worteltjes en stoofperen.
OVERHANDIGING CHEQUE
Wethouder Erwin Slomp en JOGG-regisseur Leoni Pleiter overhandigden
maandag 7 januari de cheque aan de
leerlingen van odbs ’t Kienholt.
Het winnende recept komt op de kaart
te staan van het Schippershuus en de
schoolklas wint een kookworkshop onder begeleiding van een chef-kok.
Alle winnende gerechten van de Drentse gemeenten worden gebundeld in
een inspirerend kookboek.

Foto: Kim Stellingwerf

INSPIRERENDE RESULTATEN
Het boek toont vele inspirerende resultaten van zelfredzaamheid, eigen
verantwoordelijkheid nemen en creativiteit van de wijken, buurten en dorpen.
De combinatie van deze eigenschappen heeft geleid tot vele mooi “geSmede”
projecten.
Wethouder Giethoorn is trots: ’Als je kijkt naar wat de Smederijen de afgelopen
10 jaar allemaal hebben bereikt. Altijd met de inwoner centraal. In een nauwe
samenwerking met professionals van SWW, de Woningcorporaties, politie en
gemeente kwamen de bewoners met de mooiste plannen.
Daarnaast is en blijft de betrokkenheid van al die vrijwilligers heel bijzonder.
Er gebeuren veel mooie dingen dankzij al deze mensen. Iedereen die zijn steentje
heeft bijgedragen mag daar best trots op zijn!'
MOOIE TOEKOMST
‘Vooruitkijken hoort er ook bij om de samenwerking tussen professionals en
bewoners, de samenwerking tussen de diverse buurten, wijken en dorpen nog
beter te maken. Want we zijn nog niet klaar. De Smederijen is een begrip en niet
meer weg te denken. En als je nog maar 10 jaar bent, ben je nog niet eens puber.
Er is nog veel te ontdekken. Het is een mooie kans om dit samen met onze
bewoners te mogen en kunnen doen. Er ligt een mooie toekomst voor ons.
Doet u mee?’

Zaterdag 12 januari
-- 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
nabij Noordscheschut.
-- Huis aan huis door basisschool
Tiendeveen vanaf 9.00 uur in
Tiendeveen.
Dinsdag 15 januari
-- Huis aan huis door basisschool
De Zandloper in Stuifzand vanaf
18.30 uur.
Donderdag 17 januari
-- Huis aan huis door basisscholen
De Krullevaar en De Goudvink
vanaf 18.30 uur in de wijk Wolfsbos.
COLLECTEN

Deze week en volgende week zijn er
geen collecten.

Informatieavond Afwegingskader
Zonne-energie

Soort...

Het afwegingskader zonne-energie is
onlangs aangepast. Wilt u meer weten
over het nieuwe afwegingskader? Of
wilt u samen met uw dorp of buurt zonne-energie opwekken?

is er ruim gelegenheid voor het stellen
van vragen. De avond eindigt om 21.00
uur. U bent van harte welkom in de
burgerzaal van het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 in Hoogeveen.

Kom dan naar de informatieavond op
dinsdag 14 januari 2018. De avond start
om 19.30 uur met een presentatie over
het kader. Daarna volgt een presentatie
over hoe opbrengsten van een zonnepark kunnen worden gedeeld. Uiteraard

Bent u niet in de gelegenheid om
aanwezig te zijn tijdens deze avond,
maar wilt u hierover wel van gedachten
wisselen? Stuur dan een e-mail naar
e.dusseljee@dewoldenhoogeveen.nl
en wij nemen contact met u op.

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.

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 28 januari.
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.

van de maand

In januari kan het heerlijk winterweer zijn waar iedereen van geniet
maar vogels kunnen het in de winter
best moeilijk krijgen. Als er in het
hoge Noorden weinig voedsel is
dan kunnen er vogels naar ons land
komen die we in de zomer niet zullen zien. Ze broeden dus niet in ons
land maar zijn te gast. Dat heet een
wintergast, invasievogel. Op onze
website kunt u meer informatie
over de soort van de maand vinden.
https://www.ivn.nl/afdeling/
hoogeveen

Alle kinderen kunnen sporten en zingen!
Het Kindpakket is er voor ouders die
moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Vaak wordt er bezuinigd
op de 'extra' dingen. Dit zijn wél de dingen die voor kinderen juist enorm belangrijk zijn. Ook het Jeugdfonds Sport
& Cultuur draagt haar steentje bij om
kinderen wel mee te laten doen.
JEUGDFONDS SPORT &
CULTUUR

Sommige kinderen kunnen niet meedoen met sport- en cultuuractiviteiten,
omdat hun ouders het niet kunnen
betalen. Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur biedt een oplossing. Via een
intermediair, zoals de sportfunctionaris,
een trainer of een juf op school, kan een

gezin per kind een sport- en een cultuuraanvraag doen. Het fonds zorgt dan
voor de financiële afhandeling met de
sport- of cultuurclub. Dit doet het fonds
door betaling van de contributie en
soms door waardebonnen voor kleding
en/of materialen.

die om financiële redenen geen
zwemles kunnen volgen, geen lid kunnen zijn van een sportvereniging,
muziekschool of andere culturele
instelling.

In 2018 haalden 139 kinderen hun
zwemdiploma door het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Bijna 500 kinderen
konden meedoen aan sport, muziek,
theater of dans dankzij het Jeugdfonds
Sport & Cultuur.

-- Fietsonderhoud, zodat uw kind op
een veilige fiets kan rijden.
-- Een jaarabonnement van de speel-otheek in Hoogeveen. U kunt een jaar
lang speelgoed lenen.
-- Een 12-badenkaart bij zwembad
De Dolfijn. Uw kind kan 12 keer
zwemmen.
-- Een identiteitskaart of reisdocument
statushouders.

VOOR WIE?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar

WAT ZIT ER NOG MEER IN HET
KINDPAKKET?
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VOOR WIE IS HET KINDPAKKET?

Voldoet u aan de volgende voorwaarden? Dan kunt u het Kindpakket voor
uw kind aanvragen.
-- Uw kind is 17 jaar of jonger.
-- Gehuwden of samenwonenden hebben een maximum inkomen van
€ 1.758,08 netto per maand.
-- Alleenstaande ouders hebben een
maximum inkomen van € 1.230,66
netto per maand.
HOE VRAAG IK HET
KINDPAKKET AAN?

Het aanmeldformulier en alle informatie
over het Kindpakket vindt u op
www.hoogeveen.nl/kindpakket

Heeft u vragen over de regeling Kindpakket? Neem dan contact op met de
gemeente Hoogeveen via telefoonnummer 14 0528 of mail uw vraag naar
kindpakket@hoogeveen.nl.

Gezocht: enthousiaste beroepsbeoefenaren
Bent u enthousiast over uw beroep?
Werkt u in Hoogeveen of omgeving?
Wilt u vmbo-leerlingen kennis laten
maken met uw beroep of branche? Als
u deze vragen met ‘ja’ beantwoordt,
dan zijn we op zoek naar u!
Wij nodigen u, als ondernemer,
schoonheidsspecialist, opticien of andere professional van harte uit mee te
doen aan Hoogeveen On Stage.
Hoogeveen On Stage helpt 650
vmbo-leerlingen van de Hoogeveense
scholen Roelof van Echten College en
RSG Wolfsbos bij hun beroepskeuze en
netwerk.
‘FANTASTISCH PROJECT’

Gemeente Hoogeveen participeert
vanuit Jong Hoogeveen in dit project.

Wethouder Gert Vos is ambassadeur
van Hoogeveen On Stage: ‘Het is een
fantastisch project dat voor veel jongeren deuren opent bij lokale bedrijven.
Dat is een win-winsituatie: wij willen
onze jeugd, onze toekomst, graag hier
houden en ondernemers hebben behoefte aan vakmensen.
Door de jongeren kennis te laten maken met de ondernemers uit de regio,
bouwen we samen verder aan de sterke regiofunctie van Hoogeveen.’
WELKE BEROEPEN ZOEKEN
WE NOG?

Ieder beroep is welkom: van advocaat
tot automonteur. Inmiddels hebben
zich bijna 100 beroepskrachten aangemeld.

Wij zoeken nog mensen met de
volgende beroepen:
- ICT: app ontwikkelaars, systeembeheerders;
- Transport: chauffeurs van bussen,
vrachtwagens, heftrucks en taxi's en
logistiek medewerkers;
- Uiterlijke verzorging: kappers,
schoonheidsspecialisten, visagisten,
nagelstylisten;
- Techniek: automonteurs, procesoperators, grafisch ontwerpers, av-technici, bouwtekenaars;
- Sport en recreatie: sportdocenten,
gymleraren, outdoor trainers, personal coaches, fitness instructeurs;

- Onderwijs: onderwijsassistenten, juffen en meesters, vakleerkrachten;
- Detailhandel: winkelmedewerkers
van kledingzaken, drogisterijen,
bouwmarkten;
- Natuur: boswachters, melkveehouders, dierenarts(assistent), tuinarchitecten, bloemisten, hoveniers,
agrariërs.
WAT HOUDT MEEDOEN IN?

Op 5 maart 2019 van 12.30 tot 16.30
uur bent u aanwezig bij het Beroepenfeest in Theater de Tamboer waar u
vragen beantwoordt en afspraken voor
de Doe Dag maakt met vmbo-leerlingen. Op de Doe Dag van 14 maart 2019
ontvangt u de leerlingen met wie u een
afspraak heeft gemaakt op uw werkplek
en laat u ze uw werkdag ervaren.

WAAROM MEEDOEN?

U helpt jongeren, de vakmensen van
de toekomst, aan concrete ervaring. U
krijgt de kans uw werk en organisatie te
presenteren aan uw toekomstige werknemers én u ontmoet andere gepassioneerde vakmensen. Een goed opgeleide
beroepsbevolking is een sterke basis
voor de toekomst van onze regio.
HOE KUNT U MEEDOEN?

Bent u enthousiast en wilt u jongeren
op weg helpen naar een goede beroepskeuze? U kunt zich aanmelden
op www.hoogeveenonstage.nl zodat
leerlingen zien dat u meedoet. Voor
vragen kunt u terecht bij projectleider
Esther Aarse,
mail@hoogeveenonstage.nl.

MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Brandligtswijk 2(a), Elim, bouwen van
een woning (31 december 2018).
-- Da Costastraat 6, Hoogeveen, plaatsen van een dakkapel
(17 december 2018).
-- De Richter 2, Elim, bouwen van een
woning (26 december 2018).
-- De Turfsteker, kavel 9, Hollandscheveld, tijdelijk plaatsen van een stacaravan (17 december 2018).
-- Edisonstraat 16a, Hoogeveen, aftappen van een lpg punt
(24 december 2018).
-- Fluitenbergseweg 93, Fluitenberg,
plaatsen van een trap
(19 december 2018).
-- Grote Kerkstraat 2, Hoogeveen, plaatsen van reclame en een afvoerpijp
(20 december 2018).
-- Kanaal O.Z. 5, Tiendeveen, uitbreiden
van een woning (19 december 2018).
-- Koningspage 9, Hoogeveen, plaatsen
van een dakkapel
(18 december 2018).
-- Mathijsenstraat 1, Hoogeveen, uitbreiden van een hotel
(20 december 2018).
-- Middenraai 50, Nieuweroord, herbouwen van een woning
(19 december 2018).
-- Middenraai 51, Nieuweroord, realiseren van een agrarisch bedrijf
(20 december 2018).
-- Oostering 30, Pesse, organiseren van
een eendaags indoor motorcrossevenement (24 december 2018).
-- Schoonhovenweg 2, Hollandscheveld, splitsen van een woonboerderij
(17 december 2018).
-- Schutstraat 179, Hoogeveen, uitbreiden aan de achterzijde van de
woning (17 december 2018).
-- Stephensonstraat 82, Hoogeveen,
aanleggen van een uitrit
(17 december 2018).

-- Stuifzandseweg 48a, Stuifzand,
verbouwen van een schuur
(29 december 2018).
-- Trambaan perceel K5612, Noordscheschut, bouwen van een woning
(31 december 2018).
-- Wijsterseweg 147, Stuifzand, plaatsen van een tijdelijke antennemast
(29 december 2018).
-- Zwartschaap 21, Stuifzand, bouwen
van een schuur (17 december 2018).
INGETROKKEN AANVRAAG
(datum bevestiging)
-- Edisonstraat 16a, Hoogeveen, aftappen van de LPG, aanvraag d.d.
6 december 2018 (2 januari 2019).
BESLUIT VERGUNNINGSVRIJ
(datum besluit)
-- Schutstraat 179, Hoogeveen, uitbreiden aan de achterzijde van de
woning (19 december 2018).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- De Richter 17, Elim, tijdelijk plaatsen
van een stacaravan
(20 december 2018).
-- De Turfschipper 1, 22 en 24, Hollandscheveld, bouwen van 3 woningen
(19 december 2018).
-- De Turfschipper 13, 15, 16 en 17,
Hollandscheveld, bouwen van
4 woningen (19 december 2018).
-- De Turfschipper 14, 16, 18 en 20,
Hollandscheveld, bouwen van
4 woningen (19 december 2018).
-- De Turfschipper 3, 21 en 23, Hollandscheveld, bouwen van 3 woningen
(20 december 2018).
-- De Turfschipper 5, 7, 9 en 11,
Hollandscheveld, bouwen van 4 woningen (20 december 2018).
-- De Turfschipper 6, 8, 10 en 12,
Hollandscheveld, bouwen van 4 woningen (19 december 2018).
-- Fluitenbergseweg 93, Fluitenberg,
plaatsen van een trap
(24 december 2018).
-- Griendtsveenweg 11, 11 001 t/m 004,

-----

11 101 t/m 113, 11 201 t/m 209 (Bosboomstraat 26), Hoogeveen, bouwen
van een woon- en zorgcentrum.
Grote Kerkstraat 42, Hoogeveen, kappen van een boom (2 januari 2019).
Nijstad 12, Hoogeveen, bouwen van
een woning en het aanleggen van
een uitweg (18 december 2018).
Noorderweg 4, Tiendeveen, herbouwen van een woning
(20 december 2018).
Van Echtenstraat 79, Van Echtenstraat 42, 42 001 t/m 42 012 en 42
101 t/m 42 114, Hoogeveen, verbouwen van een kantoor naar een appartementengebouw en het plaatsen
van een hekwerk en slagboom ten
behoeve van een parkeerplaats
(18 december 2018).

BESLUIT NIET IN BEHANDELING
(datum besluit)
-- Plesmanstraat 22, Hoogeveen, plaatsen van een unit (21 december 2018).
VERLENGING BESLISTERMIJN
(datum besluit)
-- Van Echtenstraat 12, Hoogeveen,
verbouwen van een winkelpand naar
een woning (21 december 2018).
-- Edelhert 2, Hoogeveen, bouwen van
een woning (20 december 2018).
-- Lindberghstraat 16, Hoogeveen, uitbreiden van de bestaande loods met
kantoorruimte (2 januari 2019).
-- Edisonstraat 2 1, Hoogeveen, bouwen van een bedrijfshal
(2 januari 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.

SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Alteveer 72, Hoogeveen, slopen van
de schuren (27 december 2018).
-- Carstensdijk 13b, Elim, het slopen van
een schuur (20 december 2018).
-- Coevorderstraatweg 19, Noordscheschut, verwijderen van asbesthoudende materialen (20 december
2018).
-- De Beugel 6, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
van een hok (19 december 2018).
-- Fleminghof 48, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning
(20 december 2018)
-- Grote Kerkstraat 14, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen na een brand
(21 december 2018).
-- Herman Bavinckstraat 11, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de zolder
(20 december 2018).
-- Hoofdstraat 120, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen (20 december 2018).
-- Kanaal O.Z. 21, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit een schuur (19 december 2018).
-- Oostering 46, Pesse, slopen van alle
opstallen (17 december 2018).
-- Schoolstraat 13, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vloerluiken uit een woning
(20 december 2018).
-- Veenluydenstraat 133, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
lijmlaag uit de woning
(20 december 2018).
-- Veenmosstraat 14, Hollandscheveld,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit een woning
(18 december 2018).
-- Zwartschaap 21, slopen van de
schuren (2 januari 2019).

EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Stichting Erflandenrun, route door de
wijk Erflanden, Hoogeveen, woensdag 8 mei 2019 van 17.30 tot 22.00
uur, Erflandenrun en G-klasse
(17 december 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)
-- Café De Lijst en Dégust, Hoofdstraat
34 en Hoofdstraat 38, Hoogeveen,
zondag 5 mei 2019 van 14.00 tot
21.00 uur, Muziekactiviteiten i.v.m.
Bevrijdingsdag (19 december 2019).
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
In verband met de muziekactiviteiten tijdens Bevrijdingsdag zal de Hoofdstraat
op zondag 5 mei 2019 van 8.00 uur tot
23.00 uur ter hoogte van de huisnummers 34 en 38 worden afgesloten voor
het verkeer (19 december 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 .

Aanmelden voor de gemeentelijke
nieuwsbrief kan via www.hoogeveen.nl/Actueel
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MEDEDELINGEN
BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘WOLFSBOS, DEELPLAN
SCHOLENLOCATIE’
Het college van B&W maakt bekend
dat de gemeenteraad op 20 december
2018 voor de percelen kadastraal bekend Hoogeveen, sectie G, nrs. 5403,
3569, 5149 en 5982 (deels) een nieuw
bestemmingsplan heeft vastgesteld.
Met dit bestemmingsplan wordt de
nieuwbouw van Kindcentrum Wolfsbos
mogelijk gemaakt in het gebied tussen
De Vink, Sperwerlaan en Koekoeklaan
in Hoogeveen. In het gebouw worden
OBS de Goudvink, PCBS de Krullevaar
en kinderopvang gevestigd.
Het vastgestelde bestemmingsplan
“Wolfsbos, deelplan scholenlocatie”
ligt van 10 januari 2019 tot en met 20
februari 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.hoogeveen.nl/inzage en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0118.2017BP8008003-VG01.
Belanghebbenden kunnen gedurende
de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde
bestemmingsplannen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 AE
’s-Gravenhage. Een belanghebbende
is iemand die tijdig een zienswijze bij
de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt in principe
in werking op 21 februari 2019. Een
beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat
er over het verzoek is beslist.
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
ZUID 2017
Het college van B&W heeft het bestemmingsplan Zuid 2018, voorbereid. Het
bestemmingsplan betreft een actualisering van het oude bestemmingsplan
Zuid uit 2007. Er vinden geen nieuwe
ontwikkelingen plaats. Het plangebied
is globaal gelegen tussen Het Haagje,
de Alteveerstraat, de Hoogeveense
Vaart en de Wolfsbosstraat
De stukken liggen van 10 januari 2019
tot en met 20 februari 2019 ter inzage
bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein
24 in Hoogeveen.
U kunt de stukken ook raadplegen via
www.hoogeveen.nl/inzage en of
www.ruimtelijkeplannen.nl
zoek op planid .
NL.IMRO.0118.2017BP9005001-ON02.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het
ontwerpplan bij het college van B&W
indienen. U kunt ook mondeling een
zienswijze kenbaar maken. Hiervoor
kunt u contact opnemen met Mark
Hoogvliet of Lysbeth Schockman van
de afdeling Fysieke Leefomgeving via
telefoonnummer 14 0528.

OVERIG
VOORNEMEN AFSLUITING JAN
SLOTSWIJK TE ELIM
Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad van Hoogeveen voornemens is
om gedeelte van Jan Slotswijk, lopende
over het perceel ter hoogte van perceel
Dorpsstraat 44a in Elim, conform artikel
9 van de Wegenwet aan de openbaarheid te onttrekken.
De reden van het voornemen tot onttrekking van de openbaarheid heeft de
volgende reden: Vanaf de Dorpsstraat,
over het perceel van Dorpsstraat 44a
liep vroeger de toegang naar de daarachter gelegen percelen van o.a. Jan
Slotswijk 14. Inmiddels is de nieuwbouwwijk aan de Richter aangelegd en
is de Jan Slotswijk eenvoudig via de
Richter te bereiken. Hiermee vervalt de
noodzaak om via de tuin van Dorpsstraat 44a de Jan Slotswijk te bereiken.
De bereikbaarheid van de woningen
blijft gegarandeerd via de nieuwe route,
wordt zelfs eenvoudiger en verkeersveiliger.
Het ontwerpbesluit en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen
van 9 januari tot en met 20 februari
2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel,
Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt
de stukken ook raadplegen op
www.hoogeveen.nl/slotswijk.
Tijdens de inzagetermijn kunt u uw
zienswijze over dit ontwerpplan bij
de gemeenteraad indienen. Dit kan
schriftelijk via Postbus 20000, 7900
PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling
uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor

kunt u contact opnemen met de griffie
via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar.
Wanneer u vindt dat uw zienswijze of
een deel daarvan niet openbaar mag
worden gemaakt, dan zullen wij die
informatie vertrouwelijk behandelen
als hierop de weigeringsgronden van
de Wet openbaarheid van bestuur van
toepassing zijn.
Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
VERTROKKEN NAAR
LAND ONBEKEND
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 staat ingeschreven.
- Dhr. J.P.A van Lawick per 13-11-2018.
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.

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
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)

