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Modder, plassen en
afzien: NK veldrijden
jeugd was uitdagend
en fantastisch evenement

Speciaal programma
voor ondersteuning
mantelzorg succesvol
De gemeente Hoogeveen ondersteunt mantelzorgers al jaren. Twee jaar geleden is
daarin een scherpe keus gemaakt. In plaats van het gemeentebudget in geld aan
mantelzorgers uit te keren, is een speciaal programma opgezet: ‘Mantelzorg Vitaal’.
Dit biedt mantelzorgers gratis ontspanning. Deze aanpak blijkt succesvol: het aantal
aanmeldingen is de afgelopen jaren explosief gestegen.
‘Geweldig nieuws’, aldus een tevreden wethouder Erik Giethoorn. ‘Wij willen met
Mantelzorg Vitaal juist de zwaar belaste en overbelaste mantelzorgers bereiken en
hen echt ontspanning en ondersteuning bieden. Het is goed om te constateren dat we
daarin succesvol zijn. Dat bereik je niet met een bescheiden bedrag voor alle mantelzorgers.’
Mantelzorg Vitaal biedt allerlei ontspanningsactiviteiten waar mantelzorgers elkaar
ook kunnen ontmoeten en ondersteunen. ‘Maar er zijn natuurlijk ook mantelzorgers
die geen behoefte hebben aan een programma met andere mantelzorgers. Voor hen
realiseren we steeds meer individuele arrangementen, zoals een fitnessabonnement,
badenkaarten voor het zwembad of de sauna of bioscooparrangementen.’

Foto: Jochem van de Weg

UIT DE RAAD
oranje 46.0.85.0
oker
geel 0.35.100.10
RAADSAVOND 25 JANUARI
groen
-- Erwin45.0.84.0
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nen en goederen op vliegveld Hoogeveen. Hij vroeg het college of we voldoende zicht hebben op passagiers en wat er vervoerd wordt en of het college
actie gaat ondernemen om risico’s te voorkomen.
Burgemeester Karel Loohuis antwoordde dat er bij het college niets bekend is
van eventuele misstanden rondom het vliegveld en is niet van plan om een
registratie te gaan bijhouden.
Hennie Jager (VVD) stelde vragen over de slechte bewegwijzering naar
parkeergarage De Kaap. Zij vroeg het college wanneer dit wordt opgelost. Wethouder Jan Steenbergen gaf aan dat de bewegwijzering binnen twee weken
wordt geplaatst.
Gerard Fidom (GroenLinks) stelde namens GroenLinks en de SP vragen over de,
inmiddels beëindigde, proef met een pendelbusje tussen de drie ziekenhuizen
van Treant. Hij vroeg of het college betrokken is geweest bij deze proef en
of ze ondersteuning en expertise willen bieden bij een eventuele volgende
proef. Wethouder Jan Steenbergen antwoordde dat het college niet bij de
opzet betrokken is geweest, maar het OV-bureau wel. Het college gaat dan
ook niet aandringen op het hervatten van de proef, omdat het OV-bureau de
juiste expertise heeft ingebracht. Daarnaast was het aantal gebruikers erg laag
en zijn er na het beëindigen van de proef geen reacties binnengekomen bij de
gemeente, aldus Steenbergen.
De raad besprak de besluiten die het college van B&W heeft genomen over
de toekomst van Alescon. Wethouder Bert Otten gaf nog een korte toelichting
hierop. De raad besprak het voorstel en de fracties gaven aan geen zienswijze
te willen indienen. Wel drongen ze aan op zorgvuldigheid en duidelijkheid
voor de medewerkers van Alescon. De raad neemt op 8 februari hierover een
besluit.
De raad werd door burgemeester Karel Loohuis geïnformeerd over de herijking
van de visies.
De visies zijn samen met inwoners tot stand gekomen en hebben ook ter
inzage gelegen. Er had zich een inspreker gemeld voor dit onderwerp.
Op 8 februari bespreekt de raad deze visies en op 8 maart wordt hierover een
besluit genomen.
De raad werd ook geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de
uitvoering van de nota informele zorg. Wethouder Erik Giethoorn hield een
presentatie. Daarnaast kwamen ook mantelzorgers aan het woord. Zij vertelden over hun ervaringen met Mantelzorg Vitaal. Dit werd door de raad erg op
prijs gesteld.
De raad besloot tot vaststelling van bestemmingsplan Zuid, deelplan Sneeuwbesstraat, 2016.
Er werd nog een tekstwijziging voorgesteld door de fracties van D66, PvdA,
GroenLinks en SP. Zij wilden opnemen dat er verplicht gasloos gebouwd moet
worden. Een meerderheid van de raad voelde hier niets voor en de tekstwijziging werd verworpen met 8 stemmen voor en 18 stemmen tegen.
De indienende fracties stemden voor, de overige fracties tegen.

INLOOPSPREEKUUR OP 22 FEBRUARI 2018
Op 22 februari a.s. is er voorafgaand aan de raadsavond weer een inloopspreekuur. Tijdens dit vrije inloopspreekuur kunnen inwoners onderwerpen bij de raad
onder de aandacht brengen die niet op de agenda staan. Het inloopspreekuur
begint om 19.00 uur en duurt tot 19.30 uur. Aanmelding vooraf is niet verplicht,
maar kan wel handig zijn zodat ook de verantwoordelijke wethouder en/of de
deskundige ambtenaar kan worden uitgenodigd.
Aanmelden voor het inloopspreekuur kan bij griffie@hoogeveen.nl

EVALUATIE
Het succes van de nieuwe werkwijze blijkt uit de evaluatie die aan de gemeenteraad
is gepresenteerd. Het aantal nieuwe aanmeldingen van mantelzorgers is opvallend
gestegen sinds de start van Mantelzorg Vitaal in 2016. In 2015 was het aantal aanmeldingen 107. In 2016 was dat 305 en in 2017 zelfs 359.
In 2016 is er door 158 personen gebruik gemaakt van mantelzorgondersteuning en in
2017 in totaal 265. In 2016 maakten 235 personen gebruik van Mantelzorg Vitaal:
in 2017 steeg dat naar 391.

Hoogeveen woont SLIM opent
winkel in Krakeel
Hoogeveen woont SLIM is in 2017 van
start gegaan in de wijk Wolfsbos. Om
nu nog meer mensen in Hoogeveen te
kunnen helpen bij het verduurzamen en
energiezuinig maken van hun woning,
breidt Hoogeveen woont SLIM in februari
uit naar de wijk Krakeel.
FEESTELIJKE OPENING
De feestelijke opening vindt plaats om
14:00 uur in winkelcentrum de Grote
Beer, in bijzijn van wethouder Gert Vos.
De rijdende winkel van Hoogeveen
woont SLIM staat op de parkeerplaats en
is al vanaf 12.00 uur open. U kunt dan
direct al langs komen voor advies of om
een afspraak te plannen.
Na de opening kunt u terecht in de winkel in d’Olde Bieb aan De Wielewaal 5.
Wilt u een afspraak maken of heeft u
vragen? Kijk dan op
www.hoogeveenwoontslim.nl
of bel met 14 0528.

Hoogeveen woont SLIM is dé winkel
voor duurzaam wonen. Na Krakeel gaan
er ook acties komen in Hoogeveen-Zuid.
Iedereen uit de gemeente kan terecht
met vragen. In een paar slimme stappen
wordt u geholpen met het verduurzamen en energiezuinig maken van
uw woning. Het aanbod bestaat uit
pakketten en losse maatregelen zoals
dakisolatie, zonnepanelen, HR++ glas en
spouwmuurisolatie. De pakketten die
zijn samengesteld vormen steeds een
stap op weg naar wonen zonder energierekening. Hoogeveen woont SLIM is
een samenwerking met de gemeente
Hoogeveen en Expeditie Energieneutraal
Wonen.

‘Elke stap telt’: een unieke combinatie
van sportiviteit en gezelligheid

WANDELEN EN GEZELLIGHEID
Naast het opbouwen van de conditie
is het ook gezellig om mee te doen.
Wekelijks komen alle deelnemers bij
elkaar om hun nieuwe weekschema
op te halen, ervaringen uit te wisselen
en samen een mooie wandeling te

INZAMELING OUD PAPIER
Zaterdag 3 februari
-- Tot 12.00 uur staan er containers
van het Comité Ouderen Geref.
Kerk Vrijgemaakt op de parkeerplaats achter De Opgang aan de
Alteveerstraat.
Dinsdag 6 februari
-- Huis aan huis door basisschool Het
Palet vanaf 18.00 uur in de wijken
Venesluis, Centrum-west en West/
stationsgebied.
Woensdag 7 februari tot en met
vrijdag 9 februari
-- Van woensdag 8.00 uur tot vrijdag
12.00 uur staan er containers van
de Prof.Titus Brandsmaschool op de
parkeerplaats achter de school op
het Blankensplein in het centrum
van Hoogeveen.
COLLECTEN
Deze week gaat de Hersenstichting
met de collectebus langs de deuren.
Volgende week wordt er niet gecollecteerd.

n

UITAGENDA

SOROPTIMIST FILMFESTIVAL
VOOR KINDEREN
Op 6 februari tussen 9:15 en 15:15
uur bekijken ruim duizend leerlingen
van zestien scholen uit de gemeente
Hoogeveen en de Wolden een gratis
film. De Soroptimisten organiseren
dit Soroptimist Film Festival voor
Kinderen om kinderrechten via films
onder de aandacht te brengen van
kinderen.
n www.sffk.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
www.dehoofdletterh.nl/agenda.

SPORT

Vorige week maandag vond de informatiebijeenkomst plaats voor de
cursus ‘Elke stap telt’. Meerdere enthousiastelingen hebben zich al aangemeld voor het wandelproject. De
deelnemers gaan 10 weken lang op
eigen niveau werken aan het verbeteren van de conditie. Een stappenteller,
persoonlijke opbouwplannen, verbeteren van de conditie, samen wandelen
en gezelligheid zijn enkele ingrediënten van het succesvolle wandeltrainingsprogramma Elke stap telt.

KORT NIEUWS

maken. Zo ontmoet je andere deelnemers en kun je afspreken om ook gedurende de week samen met iemand
te wandelen. Maandag 5 februari
start het project van 14.00 tot 15.00
uur in De Weideblik, De Ploeger 10
in Hoogeveen. Kosten voor dit project
zijn €35,00.
AANMELDEN
Aanmelden voor ‘Elke stapt telt’ kan
nog steeds bij Eefke-Weismann-Hooijer, sportfunctionaris senioren gemeente Hoogeveen, via het telefoonnummer 06-55990920 of e-mailadres
eweismann-hooijer@sportdrenthe.nl.

Is uw container
niet geleegd?
Er komen veel meldingen binnen bij
Area van inwoners die klagen dat hun
container niet is geleegd. Oorzaken zijn:
-- De afvalcontainer is niet op tijd aan de
straat gezet.
-- De afvalcontainer is niet op de juiste
manier aan de straat gezet.
-- De verkeerde afvalcontainer is aan de
straat gezet.
HOE VOORKOMT U DIT?
-- Check de afvalapp. Hierin kunt u
precies zien welke container wanneer
bij de straat moet staan;
-- zet de afvalcontainer vóór 7.00 uur
aan de straat;
-- de opening van de container naar de
straat gericht,
-- zet de containers in tweetallen naast
elkaar;
-- plaats uw afvalcontainer op een vlakke ondergrond en op niet meer dan
een halve meter van de straatrand,
vrij van obstakels zoals bomen en
hagen.
Heeft u alles gedaan zoals hierboven en
wordt u container nog steeds niet (goed)
geleegd? Neem dan contact op met Area
Reiniging via 0591-571080.

Regenachtige dag...
en toch
boodschappen doen?

Neem
De Bij!

Training voor Gezonde School-coördinatoren
bij OBS de Zandloper
Bij OBS de Zandloper in Stuifzand kwamen Gezonde School-coördinatoren van
vele scholen voor basis- en voortgezet
onderwijs bij elkaar voor een training
over de Gezonde School. Ook een aantal
coördinatoren van scholen in Hoogeveen
waren hierbij aanwezig.
Doel van de training was om de coördinatoren binnen de school wegwijs te

maken in de aanpak, de thema's van
de Gezonde School, de rol van Gezonde
School-coördinator en die van Gezonde
School-adviseur.
Tijdens de bijeenkomst was er ruimte
voor uitwisseling van kennis en ervaring
tussen de deelnemers. Aan de training
werkten onder meer Gezonde School-adviseurs van de GGD, het Voedingscentrum en Gezonde Scholen mee.

Oefening helikopters Koninklijke Luchtmacht
Van 5 t/m 23 februari (op weekdagen) trainen de helikopters van de
Koninklijke Luchtmacht samen met
militairen van de Koninklijke Landmacht tijdens de oefening HWIC/TAC
NL in het oosten van Nederland.
Tijdens deze oefening vliegen de helikopters vanaf vliegbasis Deelen en
trainen de helikopterbemanningen o.a.

het vliegen onder verhoogde dreiging
en worden vliegers en loadmasters
opgeleid tot wapeninstructeurs.
KLACHTEN
Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel
belang voor de oefenende eenheden,
maar ook voor de omgeving van de

Denkt u ook mee?

OBS de Zandloper is één van de 23
Gezonde Scholen in Hoogeveen en heeft
themacertificaten op het gebied van
Bewegen en Sport, Voeding en Welbevinden. Er wordt hard gewerkt om het
themacertificaat Milieu en Natuur te
behalen.
Meer informatie over de Gezonde School
is te vinden op de website
www.gezondeschool.nl.

oefenlocaties. Het kan zijn dat omwonenden toch overlast ondervinden,
bijvoorbeeld van de vliegbewegingen.
Eventuele klachten kunnen worden
ingediend via
www.luchtmacht.nl/geluidshinder.
Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.

over de herinrichting van het
stadscentrum!
Woensdag
14 februari
19.30 uur
Graag nodigen we u uit voor een
bijeenkomst op 14 februari 2018 over
de herinrichting van de openbare
ruimte in het Stadscentrum van
Hoogeveen. Op deze bijeenkomst
presenteert landschapsarchitect
REDscape de ontwerpen voor de
Hoofdstraat en het Kerkplein.
Het programma:
19.15 – 19.30 inloop
19:30 – 21:00 Presentatie
Patrick mcCabe van REDscape
presenteert het concept ontwerp
voor Hoofdstraat en Kerkplein.
Locatie: Burgerzaal, Raadhuis
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Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Beilerstraat 2, Pesse, uitbreiden van
het restaurant (22 januari 2018).
-- Boekenberghstraat 13, Hoogeveen,
legaliseren van een reeds geplaatste
airco installatie (19 januari 2018).
-- De Boeier 12, Hoogeveen, plaatsen
van een overkapping
(22 januari 2018).
-- De Vos van Steenwijklaan 95, Hoogeveen, uitbreiden van de keuken en
samenvoegen van garage en carport
tot twee garages (20 januari 2018).
-- Koekoeklaan 19, Hoogeveen, bouwen
van een schuur met houten overkapping (24 januari 2018).
-- Tussen Coevorderstraatweg en de a37,
Noordscheschut: Percelen K 4283,
5415, 5416, 5417 realiseren van een
zonnepark (24 januari 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.
BESLUIT VERGUNNINGSVRIJ
-- Van Limburg Stirumstraat 33,
Hoogeveen, bouwen van een garage
(19 januari 2018).
VERLENING BESLISTERMIJN
(datum besluit)
-- Buitenvaart 1003, Hoogeveen, bouwen
van een loods (19 januari 2018).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Edelhert 11, Hoogeveen, bouwen van
een woning (19 januari 2018).
-- Edelhert 9, Hoogeveen, bouwen van
een woning (19 januari 2018).
-- Grote Kerkstraat 2, Hoogeveen,
wijzigen van de voorgevel
(22 januari 2018).
-- Jufferswijk 128, Nieuwlande, plaatsen
van 14 zonnepanelen
(18 januari 2018).
-- Krakeelsedijk 40, Hollandscheveld,
tijdelijk plaatsen van een woonunit
voor periode van maximaal 1 jaar
(25 januari 2018).
-- Naast Langewijk 135, Elim, perceel
M, nummer 5475, plaatsen van een
tijdelijke mantelzorgunit
(24 januari 2018).
-- Oostering 30, Pesse, organiseren van
een eendaags indoormotorevenement
(22 januari 2018).
-- Prieswijk 4, Elim, verbouwen van een
woning (19 januari 2018).
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-- Schutstraat 65, Hoogeveen, plaatsen
van een reclamebord (25 januari 2018).
-- Zeppelinstraat 4a t/m 4c, Hoogeveen,
uitbreiden van een bedrijfspand
(24 januari 2018).
-- Zwarte Dijkje 30 en Trambaan 1a en
1b, Noordscheschut, realiseren van een
huisartsenpraktijk en wijzigen van een
woongedeelte naar 2 appartementen
(22 januari 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.

SLOOPMELDINGEN (datum acceptatie)
-- Alteveerstraat 136, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit een uitvaartcentrum
(22 januari 2018).
-- Brugstraat 92, Nieuwlande, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit een schuurtje (19 januari 2018).
-- Calkoenswijk 14, Nieuweroord, slopen
van diverse schuren (26 januari 2018).
-- Calkoenswijk 14, Nieuweroord, verwijderen van asbesthoudende materialen
(26 januari 2018).
-- Duivenslagstraat 14, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning
(23 januari 2018).
-- Helios 80, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit de
woning (22 januari 2018).
-- Molenweg 7, Tiendeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit de
woning (19 januari 2018).
-- Molenweg 9, Tiendeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit de
woning (19 januari 2018).
-- Nadirlaan 61, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit de
woning (22 januari 2018).
-- Oostering 18, Pesse, verwijderen van
asbesthoudende materialen uit de
woning (24 januari 2018).
EVENEMENTEN
AANVRAGEN VERGUNNING
(ONTVANGSTDATUM)
-- Café De Lijst, terras Hoofdstraat 34,
Hoogeveen, donderdag 26 april 2018
van 17.00 tot 24.00 uur, Down with
the King fest (22 januari 2018).
-- Café de Lijst, terras Hoofdstraat 34,
Hoogeveen, vrijdag 25 mei 2018,
vrijdag 29 juni 2018, vrijdag 27 juli
2018 en vrijdag 31 augustus 2018, alle

--

--

--
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dagen van 20.00 uur tot de volgende
dag 01.00 uur, muziek en jamsessies
op het terras (18 januari 2018).
Café de Lijst, terras Hoofdstraat 34,
Hoogeveen, zaterdag 16 juni 2018,
zaterdag 23 juni 2018, zaterdag 7 juli
2018, zaterdag 4 augustus 2018 en
zaterdag 18 augustus 2018, alle dagen
van 15.00 tot 21.00 uur, muziek en
jamsessies op het terras
(18 januari 2018).
Café De Lijst, terras Hoofdstraat 34,
Hoogeveen, 3 juni 2018 van 13.00 tot
21.00 uur, Blues en Bluegrass
(22 januari 2018).
Café De Lijst, terras Hoofdstraat 34,
Hoogeveen, 21 juli 2018 van 13.00 tot
21.00 uur, Dirty Dog (22 januari 2018).
Café De Lijst, terras Hoofdstraat 34,
Hoogeveen, 2 september 2018 van
13.00 tot 21.00 uur, opening Bluesseizoen (22 januari 2018).
Gemeente Hoogeveen, Hoofdstraat
Hoogeveen, 15 september 2018 van
12.00 tot 17.00 uur, Hoogeveen Sport
(23 januari 2018).
1e Montessorischool Hoogeveen,
Vledderweg, Hoogeveen, 9 maart
2018 van 9.00 tot 12.00 uur, ANWB
Streetwise (23 januari 2018).
Stichting Dorpscentrum ’t Anker, route
rondom Hollandscheveld, 30 juni 2018
van 7.00 tot 17.00 uur, 5e Anker Wandeltocht (23 januari 2018).
Stichting Speeltuin Hollandscheveld,
speeltuin Hollandscheveld, 6 juni 2018
van 18.00 tot 21.00 uur, 32e Speeltuin
Prestatie wedstrijdloop
(23 januari 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
-- Sportvereniging Nieuweroord, route
door Nieuweroord, vrijdag 6 april 2018
van 18.00 tot 21.00 uur, 7e Boulevardloop Nieuweroord (23 januari 2018).
-- Mevrouw H.J. Bouius, Hoofdstraat,
Hoogeveen, zaterdag 17 maart 2018
van 10.00 tot 17.00 uur, Politieke
Markt (26 januari 2018).
-- Kinderspeelweek Hollandscheveld,
speeltuin Brummelstraat, Hollandscheveld, maandag 13 augustus 2018
tot en met vrijdag 17 augustus 2018,
Kinderspeelweek Hollandscheveld
(22 januari 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

Wilt u zich aanmelden voor deze
bijeenkomst?

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.

MILIEU
PUBLICATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en
wethouders van Hoogeveen maakt
bekend de volgende melding op grond
van het Activiteitenbesluit milieubeheer
te hebben ontvangen van:
-- Distrivers, De Stroom 5, 7901 TG
Hoogeveen. De melding heeft
betrekking op het veranderen van
een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
OVERIG
VASTSTELLING NOTA RUIMTELIJKE
KWALITEIT
Op 21 december 2017 heeft de
Hoogeveense gemeenteraad de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld.
De Nota Ruimtelijke kwaliteit vervangt
de Welstandsnota met de daarbij
behorende oplegnotitie voor de pilot ‘welstandsvrij bouwen’. De pilot
welstandsvrij bouwen is succesvol verlopen en krijgt een vervolg in de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit. In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit zijn alleen gebieden en
gebouwen opgenomen, die echt (cultuurhistorisch) waardevol zijn en daarom
beschermd moeten worden. Dit betekent
dat een groot deel van het grondgebied
van de gemeente Hoogeveen welstandsvrij blijft en dat voor de gebieden en
gebouwen die opgenomen zijn in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit toetsingsregels
(blijven) bestaan bij bouwplannen.
De Nota Ruimtelijke Kwaliteit ter inzage
bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein
24 in Hoogeveen. U kunt de Nota ook
raadplegen via www.hoogeveen.nl/
Raad_en_College/Beleid_en_visie/
Nota_Ruimtelijke_Kwaliteit
VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE
RAAD VAN DE GEMEENTE HOOGEVEEN STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Hoogeveen maakt
bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van de raad van
de gemeente Hoogeveen op woensdag

Stuur dan uiterlijk 10 februari een mail
naar Bianca Kort:
b.kort@dewoldenhoogeveen.nl
In het voorjaar van 2017 is de
ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum Hoogeveen geactualiseerd.
Ons einddoel: een vitaal en toekomstbestendig centrum dat past bij
Hoogeveen en de Hoogeveners en aantrekkelijk is voor dagbezoekers. Een
kleiner compact centrum, meer sfeer,
beleving en vermaak.
In september en oktober is in verschillende workshops informatie opgehaald
bij ondernemers, inwoners en organisaties. De resultaten hiervan zijn
verwerkt in eerste schetsen en ideeën,
die vervolgens zijn gedeeld met alle
geïnteresseerden. Informatie uit deze
workshops en bijeenkomsten is zoveel
mogelijk verwerkt in de uiteindelijke
ontwerpen.

21 maart 2018 een kiezer is toegestaan
bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. MACHTIGING door schriftelijke
aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bij Burgerzaken van de gemeente
zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij
volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op
vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op
maandag 5 februari 2018 als kiezer is
geregistreerd.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden,
moet op maandag 5 februari 2018 als
kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of zelf aan
de stemming deel te nemen.
B. MACHTIGING door overdracht van
de STEMPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die
in dezelfde gemeente als kiezer is
geregistreerd, machtigen om voor
hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de kaart
door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan
de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van
een geldig identiteitsbewijs aan de
gemachtigde meegeven. Dit kopie
moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot
en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door
overdracht van de stempas kan, tot
het uitbrengen van een stem door de
gemachtigde, door de volmachtgever
worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee)
volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te
worden uitgebracht.
REFERENDUM OVER DE WET OP DE
INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
2017 - STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Hoogeveen maakt
bekend dat het bij het aanstaande
referendum over de Wet op de

MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. MACHTIGING door schriftelijke
aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bij Burgerzaken van de gemeente zijn
kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op
vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op
maandag 5 februari 2018 als kiezer is
geregistreerd. Het verzoekschrift kan
niet worden ingediend door de kiezer
aan wie al een kiezerspas is verstrekt
of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden,
moet op maandag 5 februari 2018 als
kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de
volmacht in te trekken of zelf aan de
stemming deel te nemen.
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B. MACHTIGING door overdracht van de
STEMPAS of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in
dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/
haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en
laat de kaart door de gemachtigde
medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of
kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van
een geldig identiteitsbewijs aan de
gemachtigde meegeven. Dit kopie
moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de
stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door
overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een
stem door de gemachtigde, door de
volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee)
volmachten aannemen. De volmachtstem
dient tegelijk met de eigen stem te
worden uitgebracht.
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REFERENDUM OVER DE WET OP DE
INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
2017 - STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Hoogeveen maakt
bekend dat het bij het aanstaande
referendum over de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten
2017 op woensdag 21 maart 2018 een
kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te
brengen in een willekeurig stembureau
in Nederland.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Burgerzaken van de gemeente zijn
kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming
te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten
uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door
de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente, waar
hij/zij op maandag 5 februari 2018 als
kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan
de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt
een kiezerspas verstrekt.
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B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst
van de stempas, doch uiterlijk op
dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur de
stempas over te leggen bij Burgerzaken van zijn/haar woonplaats waar
hij/zij op maandag 5 februari 2018 als
kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd,
wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan
de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt
een kiezerspas verstrekt.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan
bij verlies niet worden vervangen. Als
u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt
door: Burgerzaken Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
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

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
op woensdag 21 maart 2018 een kiezer
is toegestaan bij volmacht te stemmen.
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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)

