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Innovatief met oud textiel
g Textiel doe je in de textielcontainer.

Niet alleen je oude textiel, maar ook je
versleten textiel, knuffels of kleding wat
nog prima is, maar gewoon niet meer bij
jou past. Het mag er allemaal in. Maar
wat gebeurt er daarna eigenlijk mee?
Upcyclen en recyclen
Eén van de dingen die met jouw oude
textiel gebeurt is dat het weer opnieuw
gebruikt wordt. We recyclen dus. In onze
gemeente wordt het textiel ingezameld
in de textielcontainers van Sympany.
Sympany houdt op hun website bij
hoeveel textiel er al is ingezameld dit
jaar. De eerste helft van 2019 is er al
6.908.925 kilo opgehaald! Gelukkig gaan
deze miljoenen kilo’s niet verloren, maar
worden ze gerecycled.
Van oude theedoek naar
nieuwe jeans
Sympany is samenwerkingen aangegaan
met duurzame modemerken om producten van gerecycled textiel te ontwikkelen. Zo zijn in de samenwerking met
Kuyichi en CrossHatch een serie circulaire jeans ontstaan.
By Sympany By Kuyichi: deze jeans zijn
gemaakt van 20% gerecycled materiaal.
10% van elk verkocht paar gaat naar
het goede doel het Mobiel Truck Project
in Malawi.
By Sympany X CrossHatch: een werkjeans in drie varianten, geschikt voor
op zowel kantoor als op de werkvloer.
Bestaande uit 23% gerecyclede vezels
vanuit ingezameld textiel.

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Drogteropslagen, Kavel 5:
het bouwen van een woning
(09-07-2019)
Kerkenveld, Gedempte Hoofddiep 31:
het plaatsen van een tijdelijk woonunit (09-07-2019)
Kerkenvel, Pingosingel kavel 37
en 38: het bouwen van een woning
met schuur en aanleggen uitrit
(10-07-2019)
Koekange, Mr. Harm Smeengeweg 8: het vervangen van de bestaande kapconstructie (08-07-2019)
Ruinen, Engeland 3: het renoveren
van de gevel en het dak (09-07-2019)
Verlenging Beslistermijn
B&W hebben besloten de beslistermijn
te verlengen met een termijn van zes
weken voor:
Veeningen, Bloemberg 5:
het plaatsen van een brandtrap
(05-07-2019)
Ter inzage
De aanvragen en meldingen kunt u
inzien tijdens de openingstijden van
de gemeentewinkel.
Verleende
omgevingsvergunningen
De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend en verzonden:
Koekange, Mr. Harm Smeengeweg 8:
het vervangen van de kapconstructie
(11-07-2019)
Linde, Linderveldweg 19:
het wijzigen van het gebruik van de
bestemming (wonen op agrarische
bestemming) (10-07-2019)
Ruinerwold, Dijkhuizen 58:
het inrichten van een inpandige ruimte voor Bed & Breakfast (09-07-2019)
Ruinerwold, Wolddijk 23:
het vergroten van de parkeerplaats
(10-07-2019)
Zuidwolde, Ommerweg naast nummer 11, tegenover nummer 18:
het realiseren van een uitrit
(08-07-2019)
Zuidwolde, Steenbergen 13:
het bouwen en herbouwen van schuren (10-07-2019)

Wat gebeurt er met uw
gedoneerde textiel?
Als u textiel gescheiden inlevert, wordt
het bij Sympany gesorteerd en krijgt het
een nieuwe bestemming als kledingstuk
in Nederland, Europa of in de Afrikaanse
landen Angola, DR Congo, Malawi en
Zambia. Maar ook kan je nu nieuwe
jeans kopen waar wellicht jouw oude
T-shirt in verwerkt is.
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Bezwaar
Tegen de bovenstaande beschikkingen
kunnen belanghebbenden volgens de
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
binnen zes weken een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De dag na verzending
van de vergunning vangt deze termijn
aan.
Als onmiddellijke spoed dit vereist,
bestaat de mogelijkheid om daarnaast
een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening in te dienen bij
de voorzieningenrechter in Groningen.
U kunt ook digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
Geaccepteerde sloopmeldingen
De volgende sloopmeldingen zijn geaccepteerd:
Ruinen, Stoffersweg 9:
het slopen van een bijgebouw
(10-07-2019)
Ruinerwold, Dokter Larijweg 91:
het vervangen van vezelcement golfplaten (10-07-2019)
Publicatie melding
Activiteitenbesluit milieubeheer
Het college van B&W maakt bekend
de volgende melding op grond van
het Activiteitenbesluit milieubeheer te
hebben ontvangen van:
• Melkveehouderij ten Klooster,
Madeweg 3 in Ruinerwold.
De melding heeft betrekking op
het uitbreiden van een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
Vaststelling bestemmingsplan
‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’
Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan ‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’
vastgesteld. B&W maken dit bekend
op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening.

Barbecuetijd?
Denk ook aan veiligheid!
Barbecuetijd?

Het plan
Het bestemmingsplan voorziet in de
splitsing van de monumentale boerderij (tot twee wooneenheden) en het
bewonen van de bestaande monumentale bijschuur.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 18 juli tot en
met 28 augustus 2019 ter inzage.
Inzien kunt u via:
• een bezoek aan het gemeentehuis,
Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.
• dewolden.nl/bestemmingsplan.
• www.ruimtelijkeplannen.nl,
zoek op planidentificatie:
NL.IMRO.1690.BP00444-0401.
Beroep
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.
Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 29 augustus 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.
Aanvragen
evenementenvergunning/
meldingen
• Vereniging voor Dorpsbelangen
Schoolkring Ansen; Fruitpersdag
op zaterdag 21 september 2019
van 10.00 tot 16.00 uur van aan de
Kerkdijk in Ansen (05-07-2019);
• De Potige Sleegwagen; Gazonmaaiertrek voor kinderen op zaterdag
28 september 2019 van 10.00 tot
17.00 uur achter het dorpshuis,
Drogteropslagen 42 in Drogteropslagen (04-07-2019);
• Stichting Kunstroute de WijkIJhorst; Grensloos Kunst Verkennen

van 29 augustus 2019 tot en met
15 september 2019 (09-07-2019);
• Rommelmarktcommissie Hervormde
gemeente Zuidwolde; meerjarige
vergunning voor de jaarlijkse rommelmarkt op de laatste zaterdag
van juni naast de Hervormde Kerk,
Hoofdstraat 98 in Zuidwolde
(11-07-2019);
• Mike Tijmens; Keetfeest op vrijdag
27 september 2019 van 20.00 uur
tot zaterdag 28 september 2019
02.00 uur, op zaterdag 28 september 2019 van 20.00 uur tot zondag
29 september 2019 02.00 uur en
op zondag 29 september 2019 van
13.00 tot 21.00 uur aan de Eggeweg 34 in Koekange (11-07-2019).
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 De Wolder Courant.
Verleende
evenementenvergunningen
• Vereniging voor Dorpsbelangen
Schoolkring Ansen; Fruitpersdag
op zaterdag 21 september 2019
van 10.00 tot 16.00 uur van aan de
Kerkdijk in Ansen (08-07-2019);
• Zuidwoldiger Korfbal Club 1919;
evenement om het 100-jarig bestaan van Korfbalclub ZKC’19 te vieren op woensdag 28 augustus 2019
van 18.30 tot 22.30 uur, donderdag
29 augustus 2019 van 18.45 tot
23.00 uur, vrijdag 30 augustus 2019
van 16.30 tot 22.30 uur en zaterdag 31 augustus 2019 van 08.30
tot 20.00 uur en de feestavond van
20.30 uur tot zondag 1 september
2019 01.00 uur aan de Zuider Esweg 1 in Zuidwolde (09-07-2019).
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
http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

Denk ook aan veiligheid!

Buren, wij gaan
op vakantie!

Optimaal van De Wolden
genieten? Ga op pad met
de brochure!
g De Wolden kent een veelzijdige na-

tuur, een boeiende cultuur en historische
juweeltjes. Hoe deze zijn ontstaan leest
u op www.erfgoed-dewolden.nl. De site
bevat uitgebreide informatie met prachtige streekverhalen, een fotogalerij en
waardevolle plekken die u kunt bezoeken. Bovendien vindt u er fiets- en wandelroutes die u zo kunt downloaden en
waarmee u meteen op pad kunt gaan.
Brochure erfgoed-dewolden
De informatie op de website is ook te
vinden in de brochure ‘Drenthe op z’n
best – Welkom in authentiek De Wolden’. Deze kunt u downloaden op www.
erfgoed-dewolden.nl of in gedrukte vorm
ophalen bij de Tourist Info Punten in de
Wijk, Ruinerwold en Ruinen en in het
gemeentehuis in Zuidwolde.

Voor meer gemeentelijke
informatie kijk op
dewolden.nl

Tips van Smokey
Tips
van Smokey
• Plaats de barbecue op een stevige, vlakke ondergrond
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik geen brandbare vloeistoffen bij het barbecueën
Plaats
debarbecue
barbecueaan
op een
vlakke ondergrond
Maak de
metstevige,
aanmaakblokjes
Gebruik
geen
brandbare
vloeistoffen
Pas op met
licht
ontvlambare
kledingbij het barbecueën
Maak
barbecue
aan een
metgasbarbecue
aanmaakblokjes
Plaatsde
een
gasfles van
nooit onder de barbecue, maar zet
Pas
licht
ontvlambare kleding
dezeop
ermet
altijd
naast
Plaats
een gasfles
van een
gasbarbecue
onder
Hou
spelende
kinderen
en huisdieren
uit nooit
de buurt
vandedebarbecue,
barbecuemaar zet
er altijd naast
• deze
Hou een
emmer met zand bij de hand om het vuur te doven
• Hou spelende kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue
• Hou een emmer met zand bij de hand om het vuur te doven
Drenthe
Drenthe

T. 14 0528
E. gemeente@dewolden.nl
I. dewolden.nl
www.twitter.com/gemdewolden
www.facebook.com/gemdewolden
www.instagram.com/gemeentedewolden

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde
Postbus 20
7920 AA Zuidwolde

www.brandveiligheidthuis.nl
www.brandveiligheidthuis.nl

Gemeentewinkel
Openingstijden:
Alle werkdagen van 08.30-13.30 uur.
Woensdag van 08.30-16.00 uur
en van 18.00-20.00 uur.

Tijdens de avondopenstelling op woensdag zijn de vakafdelingen
alleen op afspraak aanwezig.
Telefonische bereikbaarheid:
Het gemeentehuis en de Gemeentewinkel zijn van maandag tot en met
donderdag telefonisch bereikbaar
van 08.30-16.30 uur en op vrijdag
van 08.30-13.30 uur.

Maak het inbrekers
Storingen en klachten
u
nietkunt
te makkelijk.
doorgeven via het servicenummer:
(0528) 378378.
Werk en bijstand
Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00-12.00 uur.
Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m vrijdag van 09.0010.00 uur en donderdagmiddag
van 13.00-14.00 uur.

Wij vragen onze vertrouwde buren:
• onze woning een bewoonde indruk
Openingstijden
te geven.
milieustraat
Zuidwolde
• bij verdachte
situaties 112 te bellen.

Slagendijk 11
• Woensdag: van 13.00-16.00 uur
en van 18.00-20.00 uur
(april tot en met september)
• Vrijdag: van 09.00-12.00 uur
en van 13.00-16.00 uur
• Zaterdag: van 09.00-15.00 uur
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Spreekuur ombudsman
g De ombudsman

van De Wolden,
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 29 juli 2019. U kunt voor dat
spreekuur een afspraak maken met Anita
van Ulsen, telefoonnummer 14 0528. Of
mailen naar ombudsman@dewolden.nl.
Bij spoedgevallen is in overleg een afwijkende afspraak mogelijk.

Expositie Mathilde
Jongbloed
g In het gemeentehuis in Zuidwolde zijn

momenteel de kunstwerken van Mathilde
Jongbloed te zien. Zij werkt vooral met
textiel, bestaande uit allerlei soorten garens (katoen, wol, linnen, acryl) die door
elkaar heen worden gebruikt. Naast kleur
is de structuur ook van belang. Het werk
is arbeidsintensief, maar vraagt erom om
aangeraakt te worden. Kom eens langs
en laat u verrassen door de verscheidenheid van deze bijzondere kunstwerken.
De expositie is te bewonderen tot en met
26 september 2019.
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CH de Wolden: nog twee weken volop paardensport
g Het EK Young Riders is afgelopen

week door de Nederlandse ploeg succesvol afgerond. Het Nederlandse
Children team is Europees kampioen
springen geworden. In Veeningen wisten de vier ruiters in een geweldige
barrage de Duitse ploeg te kloppen.
Engeland werd derde. De Europese
titel voor Children is voor Nederland
uniek, want nooit eerder gelukte het
ons land om met de jongste groep
ruiters de titel binnen te halen.
Veeningen had daarmee de primeur.
Ook bij de Young Riders is Nederland
eerste geworden. Bij de Junioren ging
Spanje er met de titel vandoor.

Vermeld hierin uw naam, bedrijfsnaam en het aantal personen.
Hebt u nog vragen? Bel dan met
Eduard Annen via telefoonnummer
0528-378300.
Programma
13.15 uur: Ontvangst met koffie/
thee
13.45 uur: Welkom door wethouder
Gerrie Hempen-Prent en
Christiaan Hendriksen,
voorzitter CH de Wolden

14.15 uur: De Wolden Draait Door:
‘Duurzaam Ondernemen’
15.30 uur: Optioneel: rondleiding
achter de schermen en/of
gelegenheid tot netwer
ken tijdens borrel en
dinerbuffet
Presentatie: Andries Ophof
Sprekers
Johan van Dijk
Won in 2017 de Willie Wortelprijs
Drenthe voor meest groene uitvinding

Agnes Mulder
Tweede Kamerlid CDA, portefeuillehouder Economische Zaken Infrastructuur en Waterstaat (circulaire
economie)
Peter van Dijk
projectontwikkelaar uit Emmen
Marie-José
Hooch Antink melkveehoudster
uit Koekange

Nog twee weken volop genieten
Maar de pret is nog niet over.
CH de Wolden - CSI Zuidwolde wordt
gehouden van 18 t/m 21 juli en van
25 t/m 28 juli 2019. Het twee weken
durende paardensport- evenement
wordt georganiseerd op het prachtige
concoursterrein van oud-international
Jan Broek.
Het is alweer de 15e editie van het
mooiste outdoor concours van Noord
Nederland. Net zoals voorgaande
jaren verwachten wij de beste ruiters
uit Nederland, waaronder Jeroen Dubbeldam, Gerco Schröder, Jur Vrieling
en Albert Zoer. In totaal doen er ruiters uit 30 landen mee.
Ondernemersmiddag
Tijdens CH de Wolden worden ondernemers uitgenodigd om te netwerken.
Op vrijdag 19 juli is van 13.30-15.30
uur uur een programma samengesteld met verschillende sprekers.
Thema van de bijeenkomst is:
‘Duurzaam ondernemen, iets voor u?’.
Aanmelden is verplicht en kan door
een e-mail te sturen naar:
aanmeldench@dewolden.nl.

NIEUWS uit de Raad
De gemeenteraad van De Wolden houdt u
met deze rubriek op de hoogte van actuele
zaken en gebeurtenissen in de gemeente.

Raadsvergadering
live te volgen
g

Live

De raadsvergadering kunt u live volgen via
internet: dewolden.nl/gemeenteraad, daar
vindt u ook de raadsagenda en vergaderstukken. Ook via www.wijzijndno.nl kunt u
de raadsvergaderingen volgen.
g

Politiek halfuurtje

StreekTV De Wolden (DNO) zorgt van
19.00-19.30 uur voor een journalistiek
onafhankelijk halfuurtje met nieuws,
interviews en informatie over de raadsvergadering.

*

Achtergrond informatie

g

Vragenhalfuur en inspreken

U kunt voor de vergadering het woord
voeren (vragenhalfuur) of inspreken op
een agendapunt. Hiervoor moet u zich
aanmelden bij de raadsgriffier:
griffier@dewolden.nl of bel 14 0528
g

Vergaderstukken raad

Agenda’s en stukken zijn te downloaden via dewolden.nl/gemeenteraad.
Daarnaast liggen ze ter inzage in het
gemeentehuis en de vier bibliotheken.
Ook via iBabs.eu kunt u de stukken van
de raadsvergadering inzien.
U vult dan in:
• Site: DewoldenHoogeveen
• E-mailadres: burger
• Wachtwoord: burger

Het Veldboeket voert voorstel Kindergemeenteraad uit

Dialoogbijeenkomst

g In het kader van de Kinder-

gemeenteraad, heeft groep 7/8 van
Kindcentrum Het Veldboeket
€ 113,40 ingezameld voor het
Drents Dierenhuis Beilen. Het
dierenasiel gaat dit geld gebruiken
voor haar uitbreidingsplannen.
Toch succes
Ieder jaar organiseert De Wolden
de Kindergemeenteraad. Dat is een
leuke manier om basisschoolkinderen kennis te laten maken met de
gemeente. Wat doet de gemeenteraad? Wat doen de burgemeesters,
wethouders en ambtenaren? Maar
de Kindergemeenteraad neemt ook
een echte beslissing. De deelnemende scholen dienen allemaal een
voorstel voor een actie in, waarvan
het winnende voorstel echt wordt
uitgevoerd.
Een van de initiatiefneemsters
van de Kindergemeenteraad is juf
Jeanine Lijster. Vorig jaar diende
zij met haar klas het voorstel in
om de musical ‘Help, we zijn het
bruidspaar kwijt’ uit te voeren voor
oudere inwoners van de dorpen
Fort en Veeningen. Het speelt op
een gemeentehuis maar onverwachts raakt het bruidspaar…
Nou ja, dat begrijpt u wel.
Helaas won het voorstel van Het
Veldboeket niet. “En toch hebben
we het uitgevoerd en er een succes
van gemaakt,” vertelt Jeanine Lijs-

Samen
verantwoordelijk

ter. “Onze groep had bedacht om de
musical ‘Help, we zijn het bruidspaar
kwijt’ tweemaal op te voeren. Een
keer op onze eigen afscheidsavond
maar ook een keer voor mensen van
60+ uit de dorpen Fort en Veeningen.
Ook hadden we de mensen van ‘De
Berkenhof’ uit Fort uitgenodigd. Dat
is een instelling voor kleinschalige
woonzorg.”
Veertig gasten
“De leerlingen van groep 7/8 hadden
bedacht dat ze iets wilden doen voor
een goed doel met dieren, en iets voor
ouderen. Dit voorstel combineerde
dat. Aan alle bezoekers van de voorstelling werd een vrijwillige bijdrage
voor het goede doel gevraagd. “ vertelt Lijster. “Er waren maar liefst meer
dan veertig gasten. Zij hebben er,
samen met ons, voor gezorgd, dat

wij het dierenasiel in Beilen € 113,40
kunnen doneren. Het asiel is hier
enorm blij mee. Het geld zal gebruikt
worden voor de nieuwbouw waarmee
ze willen starten.”
Burgerschap
De actie van Het Veldboeket past mooi
binnen het vak ‘burgerschap.’ Daarbij
leren kinderen niet alleen iets over
politiek en maatschappij. “Nee, ze
leren er ook heel veel over ‘samenwerken’ en over taal. Welke taal gebruik
je in welke situatie? Er kwam een hele
organisatie bij kijken, en ook daarbij
leren de kinderen van alles.
Bij de Kindergemeenteraad gaat het
niet alleen om winnen, maar om het
hele proces. En kijk nou eens wat er
uit voort komt, terwijl we niet eens
gewonnen hebben!”

Donderdag 12 september 2019
om 19.30 uur Dialoogavond
Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid
en Vervoer.
Locatie: Westerbergen in Echten.
Colofon
Raadsgriffie gemeenteraad De Wolden

Telefoon: 14 0528
E-mail: griffier@dewolden.nl
Internet: dewolden.nl/gemeenteraad

Facebook:
www.facebook.com/
raaddewolden
Twitter:
www.twitter.com/
Raad_DeWolden
Het gemeentehuis is tijdens vergaderingen voor noodsituaties bereikbaar via telefoon 0528 - 378206.
Meer info:dewolden.nl/gemeenteraad

