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Bent u mantelzorger?
Meld u dan aan voor
één van de activiteiten
U kent ze vast uit uw eigen omgeving of
misschien bent u het zelf, een mantelzorger.
U zorgt voor iemand in uw omgeving. Dat kan
bijvoorbeeld een chronisch zieke partner zijn,
een kind met een beperking, of uw vader of
moeder die door ouderdom zorg nodig heeft.
Veel mensen in onze gemeente ontvangen
naast de ondersteuning van de gemeente ook
mantelzorg van familie, vrienden en bekenden.

De gemeente Hoogeveen heeft veel waardering voor alle mantelzorgers. Daarom wil
de gemeente de mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen. Samen met de Stichting
Welzijnswerk Hoogeveen en Mantelzorg-Vitaal heeft de gemeente twee vormen van
ondersteuning.

oranje 46.0.85.0
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SPORT

Seniorensport tijdens de Europese
Sportweken

De stichting Sport en Beweeg zal ook
haar steentje bijdragen tijdens de Europese sportweken. Tijdens deze weken
kunnen senioren meedoen bij een sportgroep in de buurt. Voor elke senior is er
wel een niveau dat bij hem of haar past;
zowel voor zeer actieve en fitte senioren
als voor stoel gebonden senioren.
Aan de start van het nieuwe seizoen is
er op vrijdag 23 september in sporthal
Trasselt gelegenheid om kennis te maken met een les Dynamic tennis.
Tijd: 13.30 - 14.30 uur of 14.30 -15.30
uur. Dynamic tennis is een mix tussen tafeltennis, tennis & badminton. Daarnaast
wordt er op vrijdag 30 september weer
een maaltijdwandeling gehouden.

Na een wandeling van 4 of 7,5 km kan
er aansluitend in het sportcafé De Twee
Gezusters van het nieuwe sportcomplex
Het Activum gegeten worden. Ook
kunt u een rondleiding krijgen door het
complex.
MEEDOEN OF INFORMATIE?
Dat kan door u op te geven via de e-mail
eweismann-hooijer@sportdrenthe.nl of
telefonisch 06-55 99 09 20. Voor meer
informatie over de groepen van de stichting Sport en Beweeg en het rooster kunt
u kijken op www.sportenbeweeg.nl.

Zomerfestival thema Superzaterdag
Op zaterdag 30 juli viert Hoogeveen de
zomer met het Zomerfestival. Het Zomerfestival is alweer de derde Superzaterdag
van dit jaar. Deze dag staat in het teken
van muziek.
PROGRAMMA SUPERZATERDAG
Tussen 12.00 en 18.00 uur treden twee
bands op, lopen er vijf singer-songwriters
door het centrum langs de terrassen en
is er een workshop slagwerk. Van 17.00
tot 20.00 uur is er live muziek in de Grote
Kerkstraat.
De bands Duo Sonic en Sintjago zorgen
voor een gezellige sfeer in het centrum.
Duo Sonic maakt muziek van verschillende
genres. Sintjago is een swingende bluesformatie uit Drenthe. De podia staan op Het
Kruis en op het Jonkheer de Jongeplein. De
vijf singer-songwriters zijn Emile Boer, ROO,
Annemiek Goelema, Ruud Fieten en Catharina en Kamiel.

De workshop slagwerk is op het Kerkplein
en wordt verzorgd door POPschool Hoogeveen. De winkels zijn op deze Superzaterdag tot 18.00 uur geopend.
SUPERZATERDAGACTIE
Op iedere Superzaterdag is er een actie
waarbij het winkelend publiek een kassabon kan inleveren. De prijs van deze actie
is vier vrijkaarten voor het Bluesfestival in
De Tamboer.
OVER SUPERZATERDAG
In totaal zijn er dit jaar acht Superzaterdagen. Elke Superzaterdag heeft een eigen
thema. De Superzaterdagen zijn een initiatief van de Stichting Centrummanagement
en de gemeente Hoogeveen.
Het doel van deze dagen is om meer
bezoekers naar het centrum te trekken
en door de vele activiteiten langer in het
centrum te houden.

De Bij – de Bus van Hoogeveen:

de chauffeur helpt u met in- en uitstappen
Kijk op www.debijhoogeveen.nl of bel 088-3394780

MANTELZORGCONSULENTEN
Mantelzorgers kunnen gratis gebruik maken van de mantelzorgconsulenten van Stichting
Welzijnswerk Hoogeveen. De mantelzorgconsulenten geven emotionele ondersteuning,
helpen bij het regelen van zorg en financiën, kunnen informatie geven over onder meer
zorg en ziektes en kunnen ervoor zorgen dat iemand tijdelijk de zorg overneemt. Hiervoor
kunnen mantelzorgers bellen met Stichting Welzijnswerk tel. 0528-278855.
ACTIVITEITEN OM OP ADEM TE KOMEN
Om mantelzorgers de mogelijkheid te bieden om even te ontspannen, organiseert
Mantelzorg-Vitaal allerlei activiteiten waardoor mantelzorgers even op adem kunnen
komen. Dat kunnen onder meer uitjes zijn met andere mantelzorgers, sportactiviteiten en
workshops. De ervaring leert dat mantelzorgers weer nieuwe energie krijgen van deze
activiteiten. Dat helpt hen om de zorg voor hun naaste vol te kunnen houden. Dit is een
samenwerkingsproject van de Stichting Welzijnswerk, het Contactpunt Mantelzorg en de
gemeente Hoogeveen.
OPGAVEFORMULIER
Om deel te kunnen nemen aan één of meerdere activiteiten, moet de mantelzorger het
opgaveformulier invullen. Heeft u geen formulier ontvangen per post, dan kunt u het
opgaveformulier vinden op de website van SWW (www.swwh.nl onder: Vrijwilliger &
Mantelzorger). U kunt uw formulier inleveren bij of opsturen naar: SWW, Het Haagje 119,
7902 LE Hoogeveen. Ook kunt u het digitale formulier invullen en mailen naar:
info@mantelzorg-vitaal.nl.
CONTACT & INFORMATIE
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Heidi Huizing, Coördinator MantelzorgVitaal, door te mailen naar info@mantelzorg-vitaal.nl. Wij nodigen u van harte uit gebruik
te maken van het aanbod en zien uw aanmelding graag uiterlijk 15 augustus a.s. tegemoet.

Uitgever controleert adressen
voor de nieuwe gemeentegids
Elk jaar laat de gemeente Hoogeveen
een officiële gemeentegids uitgeven
door Akse Media. Die komt met medewerking van de gemeente tot stand.
Uitgeverij Akse Media is begonnen met
het actualiseren van de redactionele
adressen voor de gemeentegids 2017.
De adressen in de gemeentegids 2016
voorzien van een e-mailadres krijgen
van Akse Media een e-mail ter controle
van de gegevens met daarin een unieke
persoonlijke code zodat men zelf de
gegevens kan controleren en vervolgens
aanpassen. De overige vermeldingen
worden tijdens de actualisatie periode
telefonisch door Akse Media benaderd.
Een organisatie of vereniging moet
zichzelf aanmelden voor plaatsing in
het adressengedeelte. Een vermelding
in het adressengedeelte is altijd gratis.
Staat uw vereniging of organisatie nog
niet in de gemeentegids dan kunt u dit
op de volgende manieren melden:
-- per e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids Hoogeveen)

INZAMELING OUD PAPIER
Zaterdag 30 juli
-- Huis aan huis door OPA Kerkboerderij
De Weide vanaf 9.00 uur in de wijken
Steenbergerweiden, Trasselt en
Kinholt-West.
-- Huis aan huis door Stichting Oudpapier Vredehorst vanaf 9.00 uur in de
wijken Schoonvelde en Kinholt-Oost.
COLLECTEN
Deze en volgende week zijn er geen
collectes.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor
degene die zorg ontvangt, maar ook voor de
samenleving! Zonder al deze mantelzorgers zou
de zorg onbetaalbaar worden.
Om die zorg vol te kunnen houden moet u als
mantelzorger ook voldoende tijd hebben om
aandacht aan uzelf geven: uzelf de tijd gunnen
voor ontspanning of voor het uitwisselen van ervaringen met andere mantelzorgers.
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KORT NIEUWS

-- telefonisch: 0223-673010
(redactie Akse Media)
-- schriftelijk: Akse Media
(t.a.v. Gemeentegids Hoogeveen)
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
Wijzigingen en/of aanmeldingen voor
het adressengedeelte kunnen aan de
redactie worden doorgegeven tot uiterlijk 2 september 2016.
VERSPREIDING
De gemeentegids 2017 wordt niet meer
huis aan huis gratis bezorgd.
In december kan de gemeentegids gratis
worden opgehaald bij de balie in het
Compagnieshuis. Daarnaast houden wij
exemplaren in voorraad voor:
-- nieuwe inwoners van onze gemeente;
-- andere belangstellenden;
-- promotie en representatie.
De gemeentegids heeft een oplage van
5.000 exemplaren.
INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Wil Noordzij,
tel. 0528-291257.

VOORBEREIDINGEN VOOR
SPORT- EN CULTUURWEEK
Van maandag 15 augustus tot en met
vrijdag 19 augustus vindt in Zuidwolde
een sport- en cultuurweek plaats voor
55 kinderen uit de gemeenten
De Wolden, Hoogeveen en Westerveld.
Het belooft een leuke week te worden
voor de kinderen die, om bepaalde redenen, niet op vakantie gaan. Kinderen
krijgen bijvoorbeeld sport- en cultuur
clinics van verenigingen en organisaties
uit de drie gemeenten. De activiteiten
vinden plaats in en rondom de sporthal
en op de kunstgrasvelden. Ook gaan
de kinderen zwemmen. De hele week
worden er verschillende soorten fruit
aangeboden.
VRAGEN OVER BOUWKAVELS?
Heeft u interesse in een kavel van de
gemeente? Elke eerste woensdag van
de maand is er een inloopspreek uur in
Punt H in de Hoofdstraat. Van 15.00 tot
17.00 uur kunt u hier terecht voor al uw
vragen over bouwkavels! Ook kunt u
meer informatie vinden op
www.hoogeveen.nl/kavelstekoop
OUD ARCHIEF GESLOTEN
Het oud archief is gesloten van 1 augustus tot en met 19 augustus 2016.
UITAGENDA
PULLEDAG: CLOWN &
KINDERDAG
De tweede Pulledag van dit jaar is op
donderdag 28 juli en staat in het teken
van clowns en kinderen. Zoals ieder jaar
is er een braderie, kinderrommelmarkt
en dit jaar is er ook een biologische
markt in de Van Echtenstraat.
n www.dehoofdletterh.nl
SUPERZATERDAG ZOMERFESTIVAL
Op zaterdag 30 juli vieren we de zomer
met de Superzaterdag Zomerfestival in
de binnenstad van Hoogeveen. Op deze
dag treden tussen 12.00 en 18.00 uur
diverse bands en singer-songwriters op.
De winkels zijn geopend tot 18.00 uur
en in de Grote Kerkstraat is er muziek
van 17.00 tot 20.00 uur.
n www.dehoofdletterh.nl/zomerfestival
STADSWANDELING MET GIDS
Op dinsdag 2 augustus neemt Marga
Zwiggelaar u mee door het Hoogeveen
van Thomas Rosenbooms Publieke Werken. De wandeling begint om 10.00 uur
en duurt ongeveer 1,5 uur. Kosten zijn
k 2,- inclusief consumptie. Reserveren
is noodzakelijk. Dit kunt u telefonisch
doen via 0528-291177 tijdens de openingstijden van Punt H (dinsdag tot en
met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur).
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen vindt u
op www.dehoofdletterh.nl/agenda.

Vrijwilligers gezocht:
TAALHUIS HOOGEVEEN
Voor ouderen en jongeren die niet digitaal
vaardig zijn, zoeken wij vrijwilligers om hen
individueel te begeleiden bij het werken
met de computer. Het gaat om omgaan
met mail, zoeken op internet, het plaatsen
van een advertentie en het bewaren van
bestanden. Vrijwilligers oefenen daarnaast
met hen wekelijks de aangeboden stof. Er
moet veel herhaald worden. Geduld is dus
vereist. Het Taalhuis verzorgt voor de start
een training om met het aangeboden materiaal te werken.

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen (rechts) en gouverneur Nguyen van Tram van de
Vietnamese provincie Binh Phuoc hebben zojuist het Memorandum of Understanding ondertekend over samenwerking tussen onze regio en de Vietnamese provincie (Foto: André Weima).

Vietnamese provincie Binh Phuoc en
ambassadeur bezoeken Hoogeveen
Een grote Vietnamese delegatie heeft
vorige week een bezoek gebracht aan Hoogeveen. De delegatie uit de Vietnamese
provincie Binh Phuoc bestond uit overheidsvertegenwoordigers en ondernemers.
De delegatie werd geleid door Nguyen
van Tram, secretaris van het Partij Comité
en gouverneur van de provincie Binh
Phuoc.
Het bezoek vloeit voort uit de handelsreis
die de gemeenten Hoogeveen en Emmen
samen met een groep ondernemers in
maart hebben ondernomen en is bedoeld
om de relaties tussen onze regio en de provincie Binh Phuoc verder te versterken.
Tijdens het verblijf zijn meerdere bedrijfsbezoeken afgelegd. Onder andere aan
Ruma Rubber en Kraats Kaas in Hoogeveen,
Manter in Emmen en de melkveehouderij
van Arend en Ina Steenbergen in Pesse.
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Hier vindt u een overzicht van de
bekendmakingen van de gemeente
Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN (ontvangstdatum)
-- De Richter (kavel 19 en 20), Elim, bouwen van een vrijstaande woning
(18 juli 2016).
-- De Waring 35, Hoogeveen, vergroten van
de woning door een nokverhoging
(15 juli 2016).
-- Doorsnijding 16, Hollandscheveld, verbreden van de oprit (18 juli 2016).
-- Geraniumstraat 4, Hoogeveen, verbouwen van een garage (13 juli 2016).
-- Heivlinder 12, Hoogeveen, wijzigen van
de pui in de voorgevel (19 juli 2016).
-- Hendrik Reindersweg 18, Pesse,
vervangen van een schuur ten behoeve
jongvee (19 juli 2016).
-- Jan Wintersdijkje 4, Hollandscheveld,
uitbreiden van de woning (18 juli 2016).
-- Langewijk 124, Elim, aanleggen van een
uitrit (14 juli 2016).
-- Siberië 4, Stuifzand, bouwen van een
schuur (14 juli 2016).
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.
INGETROKKEN AANVRAGEN (datum)
-- Nabij Helios 170, Hoogeveen, plaatsen
van een fietsenstalling (13 juli 2016).
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)
-- Bentincksdijk 17, Hoogeveen, uitbreiden
van het clubgebouw (18 juli 2016).
-- Brugstraat 42, Nieuwlande, wijzigen van

AGRARISCH
De provincie Binh Phuoc is een overwegend
agrarische provincie met veel rubber- en
cashewnotenplantages en heeft behoefte
aan kennis op het gebied van de maakindustrie, agriculture, zuivel en melkveehouderij. De provincie heeft voor eigen
consumptie behoefte aan meer melk en de
gouverneur deed daarom een oproep voor
Nederlandse koeien en melkveehouders
om zich in Vietnam te vestigen.
In aanwezigheid van de Vietnamese ambassadeur Nguyen van Doan en locoburgemeester Bouke Arends van Emmen, is op
woensdagmiddag een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend tussen de
gemeente Hoogeveen en de provincie Binh
Phuoc. Met dit document bevestigen beide
regio’s hun onderlinge vriendschappelijke
samenwerking om onderlinge handel en
kennisuitwisseling te stimuleren.
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een uitrit (19 juli 2016).
-- Carstendijk 23a, Elim, bouwen van een
schuur met een tijdelijke instandhoudingstermijn van 5 jaar (19 juli 2016).
-- De Wielewaal 19, Hoogeveen, vervangen
van een berging (19 juli 2016).
-- Dorpsstraat 55, Pesse, verbouwen van
een winkel (20 juli 2016).
-- Grote Kerkstraat 4 6, Hoofdstraat 51 d,
Hoogeveen, wijzigen van een pand
(18 juli 2016).
-- Heivlinder 12, Hoogeveen, wijzigen van
de pui in de voorgevel (21 juli 2016).
-- Hoofdstraat 101, Hoogeveen, vervangen
van de voorpui (18 juli 2016).
-- Hoogeveenseweg 22, Fluitenberg, uitbreiden van de kerk (18 juli 2016).
-- Jos van Aalderenlaan 14, Hoogeveen,
plaatsen van een tuinhuisje
(14 juli 2016).
-- Langewijk 124, Elim, aanleggen van een
uitrit (20 juli 2016).
-- Noord 235, Noordscheschut, bouwen van
een woning (19 juli 2016).
-- Sleedoornpage 1 en 3 en Sleedoornpage
21 en 23, bouwen van vier woningen
(22 juli 2016).
-- Van Echtenstraat 84 en 86, Hoogeveen,
wijzigen van de voorgevel en intern
verbouwen van winkelruimte naar
2 appartementen (22 juli 2016).
-- Van Leeuwenhoekstraat 146, Hoogeveen,
wijzigen van de uitrit (15 juli 2016).
VERLENGING BESLISTERMIJN
(datum besluit)
-- Alteveer, Hoogeveen, saneren van een
vervuild perceel (18 juli 2016).
-- Herman Bavinckstraat 1, Hoogeveen,
plaatsen van een noodlokaal
(18 juli 2016).
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

FIETSER VOOR OP DE DUO-FIETS
Voor een mevrouw die in een aanleunwoning van De Vecht woont zoeken wij
iemand die met haar wil fietsen op de
duofiets. U krijgt vooraf uitleg over het
gebruik van deze fiets. Daarna maakt u zelf
afspraken met deze mevrouw om te gaan
fietsen.
ALZHEIMER CAFÉ ZOEKT CAFÉBAAS
Het Alzheimercafé is een maandelijkse
bijeenkomst voor mensen met dementie,
hun naasten en belangstellenden. Elke
maand kunnen bezoekers in alle openheid
met elkaar praten over een leven met dementie, onder leiding van een deskundige
gespreksleider. De bijeenkomsten beginnen meestal met een inleiding door een
deskundige of de vertoning van een film,
waarna de bezoekers ideeën, informatie en
ervaringen kunnen uitwisselen.
IEMAND LEREN FIETSEN
Als fietsen je van jongs af aan niet is aangeleerd, is het op volwassen leeftijd best
moeilijk om het onder de knie te krijgen.
Maar oefening baart kunst en daarom zijn
we voor een allochtone vrouwengroep op
zoek naar een vrouwelijke vrijwilliger die
hierbij zou kunnen helpen.
STICHTING ONE ZOEKT
VELDWERKERS
Stichting One is een organisatie, die hulp
verleend aan een ieder, die niet de weg
weet in deze complexe maatschappij.
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rechtbank. Voor meer informatie zie
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hoogeveen maken bekend dat
zij van plan zijn een vergunning te verlenen
voor:
-- Brinkstraat 32, Hoogeveen, verbouwen
van een woning (artikel 2.1, lid 1, sub
f van de wabo). Het ontwerpbesluit met
bijbehorende stukken ligt ter inzage
tot en met 7 september 2016 bij de
Gemeentewinkel en is ook te raadplegen
op www.hoogeveen.nl/inzage. Tijdens
de inzagetermijn 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
met Geu Reijne van team Vergunningen.
SLOOPMELDINGEN (datum besluit)
-- Albert Steenbergenstraat 15, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende materialen (20 juli 2016).
-- Asterstraat 29, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen
(19 juli 2016).
-- Bloklandweg 6, Noordscheschut, verwijderen van asbesthoudende materialen
(20 juli 2016).
-- Brugstraat 136, Nieuwlande, slopen van
een garage en een schuurtje en daarbij
het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende dakplaten (19 juli 2016).
-- Eenendertigste Wijk-Zuid 27, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende materialen (18 juli 2016).
-- Hendrik Raakweg 4, Hollandscheveld,
verwijderen van asbesthoudende materialen (18 juli 2016).
-- Hoofdstraat 242, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen en
kit op het plafond (19 juli 2016).
-- Mimosastraat 5, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen
(19 juli 2016).
-- Noord 108, Noordscheschut, verwijderen
en afvoeren van asbesthoudende materialen (18 juli 2018).

Stichting One zoekt veldwerkers, die een
luisterend oor hebben, goed een hulpvraag
kunnen analyseren om vervolgens tot de
kern van het probleem te komen.
Lijkt het u leuk om voor andere mensen
een steun in de rug te zijn in voor hun
moeilijke situaties, reageer dan zodat wij
met elkaar in contact kunnen komen.
MET IEMAND IETS ONDERNEMEN
Een vrouwelijke vrijwilliger die het leuk
vindt om met moeder wekelijks of 1 keer
in de 14 dagen een activiteit te ondernemen. Moeder heeft een vorm van dementie
en daarom woont ze in een verzorgingshuis. Ze is bijna 65 jaar, dus nog jong. En ze
is erg ondernemend. Ze vindt het heerlijk
om dingen te doen, wandelen, fietsen,
zwemmen, wat drinken in de stad. Ze is
overal voor in. Ze houdt van gezelligheid
en humor en op z’n tijd een wat serieuzer
gesprek. Wij proberen ook regelmatig wat
met haar te doen, maar ze zou er graag
nog wat meer uit willen. Wij hopen dat
iemand dit aanspreekt, laat gerust een
reactie achter zodat wij contact met je
kunnen opnemen voor eventueel wat meer
informatie.
JONGENS VAN 9 EN 4 ZOEKEN
MAATJE!!
Voor een jonge moeder en haar twee
kinderen van 9 en 4 ben ik met spoed op

zoek naar een leuke, enthousiaste vrijwilliger! Deze moeder zoekt voornamelijk een
maatje voor haar kinderen aangezien zij
zelf de ziekte SLE (Lupus) heeft. Door deze
ziekte is moeder vaak niet in staat om echt
fysiek iets leuks met de kinderen te gaan
doen (bijvoorbeeld naar de speeltuin of
voetballen). Lijkt het je leuk om met deze
kinderen af en toe wat leuks te ondernemen, aarzel dan niet en reageer!
VRIJWILLIGER MEDEWERKER
FIETSENPROJECT
Voor de inloop- en werkprojecten Hoogeveen zoeken we een vrijwilliger die ondersteunt bij werk- en leerproject fietsenwerkplaats. Het Inloophuis is een laagdrempelige vorm van dagactiviteit waar mensen
met een psychiatrische kwetsbaarheid
binnen een veilige omgeving gezelligheid
en contact kunnen vinden. Laat je niet afschrikken door de benaming psychiatrie.
De mensen waar je hier mee te maken
krijgt zijn bijzonder gewoon.
Met net dat beetje ondersteuning is het
voor deze groep mensen heel goed mogelijk om een dag weer tot een goede dag
te maken. Dit fietsenproject is in samenwerking met de gemeente Hoogeveen.
Wij herstellen en slopen oude fietsen.
Als vrijwilliger krijg je ruimte voor eigen
inbreng, 1 x per 2 maanden is er een vrijwilligersoverleg.

Vrijwilligerscolleges in september
-- Eenzaamheid en laaggeletterdheid
Dinsdag 6 september van
15.00-17.00 uur, Zuiderbreedte
Donderdag 8 september van
19.30-21.30 uur, Zuiderbreedte
-- Workshopcarroussel Dementie
(3 workshops)
Woensdag 21 september van
12.30-16.30u, Zuiderbreedte
-- Financiële integriteit, fraudepre-
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-- Oranjestraat 56, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen
(19 juli 2016).
-- Schutwijk 100a, Elim, verwijderen van
asbesthoudende materialen
(19 juli 2016).
-- Veenluydenstraat 161, Hoogeveen,
afvoeren van asbesthoudende materialen
(18 juli 2016).
-- Wilgencamp 9, Hoogeveen, slopen van
een woning (20 juli 2016).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- SWW, buurtfeest de Snikke te Hoogeveen, 24 september 2016, de Snikke te
Hoogeveen (14 juli 2016);
-- Dorpshuis het Overschotje, muziekevenement, voetbalveld bij Dorpshuis
Overschotje Fluitenberg, 27 augustus
2016 van 21.00 uur tot 28 augustus 2016
01.00 uur (15 juli 2016);
-- Leefbaarheidscommissie Tiendeveen,
feestweek Tiendeveen, van 16 tot en
met 20 augustus 2016 (19 juli 2016).
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)
-- Vereniging voor Plaatselijk Belang
Noordscheschut, theater op het water,
8 september, 9 september en 10
september, alle dagen van 20.00 uur tot
23.00 uur, aan het Noord in Noordscheschut (18 juli 2016);
-- Stichting Centrummanagement Hoogeveen, jaarlijkse Pulledagen, op 21 juli,
28 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18
augustus, alle dagen van 10.00 uur tot
17.00 uur, centrum van Hoogeveen
(19 juli 2016);
-- Werkgroep Uitdagend, Uitdagend,
3 september 2016 van 13.00 uur tot
18.00 uur, Hoofdstraat Noord
(21 juli 2016);

ventie, kascontrole
Dinsdag 27 september 19.30-21.00u,
Kantoor Mulderij & Partners
Wilt u een college bijwonen, dan ontvangen wij graag uw aanmelding via de
website. VrijwilligersHoogeveen is te bereiken via www.vrijwilligershoogeveen.
nl, telefoon 0528-278855 en
info@vrijwilligershoogeveen.nl.
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-- Pand 3&40, live muziek tijdens Pulledagen, Tamboerplein, 21 juli, 28 juli,
4 augustus, 11 augustus, 18 augustus,
alle dagen van 12.00 uur tot 21.00 uur;
-- Mevrouw Sloots, bios in het park,
10 september 2016 van 19.00 uur tot
23.00 uur, Steenbergerpark in de Weide
te Hoogeveen (20 juli 2016);
-- Vereniging voor Volksvermaak Nieuweroord, feestweek in Nieuweroord,
evenemententerrein aan de Slag, 16 tot
en met 20 augustus 2016 (21 juli 2016).
WEGAFSLUITINGEN (datum verleend)
-- In verband met Theater op het Water is
de Molenweg, Drostenraai, Zwarte Dijkje
en het Noord afgesloten op 8,9 en
10 september 2016, alle dagen van
20.00 uur tot 23.00 uur (18 juli 2016)
-- In verband met de Pulledagen is de
Schutstraat (west zijde), de inrit nr het
Schutsplein vanaf de Schutstraat, inrit
nr Reviusplein vanaf de Schutstraat, de
Alteveerstraat, Het Haagje en de van
Echtenstraat afgesloten op 21 juli,
28 juli, 4 augustus, 11 augustus,
18 augustus, alle dagen van 10.00 uur
tot 17.00 uur;
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.
BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
BEDRIJVENTERREIN BUITENVAART II,
DEELPLAN LANGEDIJK 2014,
ONGENUMMERD
Het college van B&W maakt bekend
dat de gemeenteraad op 14 juli 2016
het bestemmingsplan bedrijventerrein
Buitenvaart II, deelplan Langedijk
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U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Als u een beroep heeft ingesteld,
kunt u ook een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van
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de Raad van State. Het besluit van de
gemeenteraad treedt in werking op de dag
na het verstrijken van de beroepstermijn.
Als binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
treedt het besluit niet in werking voordat
over dat verzoek is beslist.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ELIM,
DEELPLAN CARSTENDSIJK 148, 2016,
HOOGEVEEN
Het college van B&W maakt bekend dat de
gemeenteraad op 14 juli 2016 het bestemmingsplan “Elim, deelplan Carstensdijk 148,
2016”, heeft vastgesteld en heeft besloten
geen exploitatieplan voor het gebied vast
te stellen.
Dit bestemmingsplan is opgesteld omdat
ten tijde van de herziening van het bestemmingsplan voor Elim een bestemming
Wonen op het perceel gelegd is, waardoor
het daar aanwezige bedrijf ‘Afterdaan’ niet
meer in overeenstemming was met het
geldende bestemmingsplan. Met voorliggend bestemmingsplan zijn gebruiksmogelijkheden ‘Gemengd’ voor Carstensdijk 148
opnieuw vastgelegd, zodat naast de woning
de reeds jaren bestaande galerie- en atelierruimte is toegestaan.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn
geen zienswijzen ingediend.
Het vaststellingsbesluit en bestemmings-
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plan liggen tot en met 7 september
2016 ter inzage bij de Gemeentewinkel.
U kunt de stukken ook raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.
2016BP8018003-VG01.
Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep
instellen tegen het vaststellingsbesluit als
u een belanghebbende bent en aan kunt
tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent
geweest u tijdig tot de gemeenteraad te
wenden. U kunt dit beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Als u een beroep heeft ingesteld,
kunt u ook een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in
werking op de dag na het verstrijken van
de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, treedt het besluit niet in
werking voordat over dat verzoek is beslist.
OVERIG
VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING
BASISREGISTRATIE PERSONEN
De gemeenteraad heeft op 30 juni 2016
de Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen vastgesteld.
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INFORMATE

2014, ongenummerd ongewijzigd heeft
vastgesteld en heeft besloten geen
exploitatieplan voor het gebied vast te
stellen. Het bestemmingsplan maakt de
verplaatsing van een woning, van het
toekomstige bedrijventerrein Riegmeer
naar de Langedijk, mogelijk. Het plangebied
betreft een perceel aan de Langedijk
te Hollandscheveld, kadastraal bekend
als gemeente Hoogeveen, sectie D,
nummers 03465. De stukken liggen tot en
met 7 september 2016 ter inzage bij de
Gemeentewinkel.
U kunt de stukken ook raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0118.2014BP8027004-VG01
Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:
-- een belanghebbende bent die tijdig een
zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij de
gemeenteraad
-- een belanghebbende bent en aan kunt
tonen dat u redelijkerwijs niet in staat
bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

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

De Wet Basis Registratie Personen (Wet
BRP) draagt gemeenten op een verordening
vast te stellen voor de verstrekking van
gegevens uit haar basisregistratie aan
derden. Voorheen was deze verplichting
opgenomen in de Wet Gemeentelijke
Basisadministratie Personen, de voorloper
van de Wet BRP. Met het vaststellen van
deze verordening voldoet de gemeente
Hoogeveen aan haar verplichtingen uit
de Wet BRP. De verordening treedt in
werking op 26 juli 2016 en werkt terug
tot en met 6 januari 2014. De verordening
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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)

is bekendgemaakt via het digitale
Gemeenteblad op www.overheid.nl. De
volledige tekst van de verordening is te
bekijken op de gemeentelijke website.
CONTACT
Voor meer informatie over deze
mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528 of
e-mail naar info@hoogeveen.nl.

