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Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Alteveer, Alkesingel 9:
het aanleggen van een tweede oprit
(18-07-2019)
Alteveer, Oosterveldweg 12:
het bouwen van een schuur
(12-07-2019)
de Wijk, perceel A, nummers 3943
en 623: het organiseren van een
2-daags festival op een perceel met
agrarische bestemming (17-07-2019)
de Wijk, Commissieweg 9a:
het melden van brandveilig gebruik
(15-07-2019)
Ruinerwold, Dokter Larijweg 134:
het verbouwen van een woonboerderij
(11-07-2019)
Veeningen, Pieperij 2:
het aanleggen van een inrit
(16-07-2019)
Zuidwolde, sectie O, nummer 518:
het kappen van bomen langs de N377
(17-07-2019)
Zuidwolde, Burgemeester Tonkensstraat 49: het vergroten van de
bezoekersentree en expositieruimte
(16-07-2019)
Zuidwolde, Hoofdstraat 76e :
het vervangen en vergroten van dakkapellen (17-07-2019)
Zuidwolde, Hoofdstraat 88:
het kappen van een boom
(11-07-2019)
Verlenging Beslistermijn
B&W hebben besloten de beslistermijn
te verlengen met een termijn van zes
weken voor:
Ruinerwold, Madeweg 3:
het plaatsen van een windmolen
(11-07-2019)
Zuidwolde, sectie Q, perceelnummer 1016: het aanleggen van een
fietspad nabij de Willem Moesweg
(16-07-2019)
Ter inzage
De aanvragen en meldingen kunt u
inzien tijdens de openingstijden van
de Gemeentewinkel.
Verleende
omgevingsvergunningen
De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend en verzonden:
Echten, Ruinerweg:
het aanpassen van een tweetal oversteken inclusief het kappen van 5 bomen (11-07-2019)
Ruinen, Achterma 22a:
het bouwen van een kantoor
(17-07-2019)
Ruinerwold, Dokter Larijweg 134
en 134a: het verbouwen van een
woonboerderij (16-07-2019)
Zuidwolde, langs de Noorder Esweg
en Boekweitstraat:
het kappen van zes elzen (10-07-2019)
Zuidwolde, Ommerweg 59a:
het bouwen van pijlers met hekwerk,
aanleggen paden, (vis)steigers en
gebruik van de bestaande vijver als
visvijver op het perceel Ommerweg
59a en het gebruik van de bestaande
schuur op het perceel Hooiweg 2 als
viswinkel (11-07-2019)
Buiten behandeling
De volgende omgevingsvergunning is
binnengekomen en buiten behandeling
gelaten:
Zuidwolde, Hoofdstraat 164:
het veranderen van de inrit
(16-07-2019)
Geen omgevingsvergunning
vereist
B&W hebben besloten dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning is vereist:
Veeningen, Bovenboer 24:
het wijzigen van de verleende vergunning (12-07-2019)

Intrekking omgevingsvergunning
De volgens omgevingsvergunning is
ingetrokken:
Zuidwolde, perceel Kleefegge,
sectie Q, nummer 1248: het plaatsen
van een feesttent voor een evenement
(16-07-2019)
Weigering omgevingsvergunning
De volgende omgevingsvergunning is
geweigerd:
Koekange, Koekanger Dwarsdijk 75a:
het realiseren van een woning in een
bestaand gebouw (17-07-2019)
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:
Alteveer, Alteveer 93:
het verwijderen van asbest
(15-07-2019)
Ansen, Kerkdijk 18:
het slopen van een schuur en verwijderen asbest (08-07-2019)
de Wijk, De Doelenkamp 16:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (17-07-2019)
de Wijk, Burg D.l.S. Briëtweg 28:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (11-07-2019)
de Wijk, Commissieweg 32:
het verwijderen van asbesthoudende
golfplaten (11-07-2019)
de Wijk, Hendrik Tillemaweg 34:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning (11-07-2019)
de Wijk, Hen*drik Tillemaweg 36:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning (11-07-2019)
de Wijk, Hendrik Tillemaweg 38:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning (15-07-2019)
de Wijk, Molenstraat 3:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning (11-07-2019)
de Wijk, Willem Koopsweg 69:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning (15-07-2019)
de Wijk, Secr AWG Goldsteinplantsoen 7: het verwijderen van dakplaten
(11-07-2019)
de Wijk, Wiltenweg 22:
het verwijderen van asbest
(11-07-2019)
de Wijk, Wiltenweg 32:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning (11-07-2019)
Eursinge, Eursinge 11:
het verwijderen van asbest
(16-07-2019)
Koekange, Mr. Harm Smeengeweg 16:
het verwijderen van asbest
(16-07-2019)
Koekange, Mr. Harm Smeengeweg 19:
het verwijderen van asbest
(16-07-2019)
Koekange, Mr. Harm Smeengeweg 20:
het verwijderen van asbest
(15-07-2019)
Koekange, Mr. Harm Smeengeweg 26:
het verwijderen van asbest
(16-07-2019)
Ruinen, Benderse 15:
het verwijderen van asbest
(17-07-2019)
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

Gemeentewinkel
Openingstijden:
Alle werkdagen van 08.30-13.30 uur.
Woensdag van 08.30-16.00 uur
en van 18.00-20.00 uur.
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Zuidwolde, Drogterweg 20:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (15-07-2019)
Publicatie melding
Activiteitenbesluit milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende
meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben
ontvangen:
• Melkveehouderij Wierbos,
Oosterweg 29, 7927 TD Alteveer.
De melding heeft betrekking op het
veranderen van een inrichting.
• Maatschap van der Berg,
Wolddijk 12, 7961 NB
Ruinerwold. 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.
Kennisgeving Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning
Het college van B&W maakt bekend
dat het voornemens is om de volgende
omgevingsvergunning, op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:
• Wold Aaweg 2 in Ruinerwold:
voor het oprichten van een
inrichting.
Ter inzage
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zes weken inzien, met
ingang van 24 juli 2019 (op afspraak)
bij het gemeentehuis van de gemeente
De Wolden in Zuidwolde, tijdens de
openingsuren.
Zienswijzen
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. U richt uw zienswijze
aan het college van B&W, Postbus 20,
7920 AA Zuidwolde.
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.
Kennisgeving besluit Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
B&W hebben vergunning verleend:
voor het splitsen van de woning (activiteit ’bouw’ en ’handelen in strijd met
ruimtelijke ordening’) op het perceel
• Prinsesseweg 18 in Koekange

Het besluit wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist. Het
beroepschrift moet worden ingediend
bij Rechtbank Noord-Nederland afdeling bestuursrecht, postbus 150,
9700 AD Groningen. Het verzoek om
voorlopige voorziening moet u richten
aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Nederland. U kunt
ook digitaal beroep/voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Aanvragen
evenementenvergunning
• MCCA Motor Cross Club Zuidwolde;
Cross Country MCCZ Zuidwolde
op zaterdag 12 oktober 2019 van
10.00 tot 17.00 uur op het circuit
van de MCCZ aan de N48 en een
nabij gelegen perceel in Zuidwolde
(12-07-2019);
• Stefan Mul; Schuurfeest op vrijdag
4 oktober 2019 van 17.00 uur tot
zaterdag 5 oktober 2019 01.00 uur,
zaterdag 5 oktober 2019 van 12.00
uur tot zondag 6 oktober 2019
01.00 uur en op zondag 6 oktober
2019 van 12.00 tot 24.00 uur aan
de Ruinerweg 8 in Echten
(15-07-2019);
• Stichting Trappen, Happen, Stappen; Trappen, Happen, Stappen
op dinsdag 20 augustus 2019 van
09.00 tot 17.00 uur, woensdag 21
augustus 2019 van 09.00 tot 17.00
uur, donderdag 22 augustus 2019
van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag
23 augustus 2019 van 09.00 tot
17.00 uur door gemeente
De Wolden (17-07-2019);
• Hippisch Brinkfestijn Ruinen –
Stichting Dondere Paarden Dagen;
Hippisch Brinkfestijn Ruinen op
woensdag 7 augustus 2019 van
17.30 tot 22.00 uur op de Brink van
de kruising met de Westerstraat
tot en met de kruising met de Mr.
Harm Smeengestraat in Ruinen en
op zaterdag 10 augustus 2019 van
13.00 tot 19.00 uur op de Brink in
Ruinen (19-07-2019).

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
• Stichting Loopsport Zuidwolde; Bikkelloop op zondag 6 oktober 2019
van 11.00 tot 17.00 uur in Zuidwolde (16-07-2019);
• Stichting Volksfeest Zuidwolde;
het organiseren van het Volksfeest
op: zondag 1 september 2019 van
09.00 tot 21.00 uur, maandag 2
september 2019 van 12.00 tot
22.30 uur, dinsdag 3 september
2019 van 12.00 tot 00.00 uur,
woensdag 4 september 2019 van
12.00 tot 00.00 uur, donderdag
5 september 2019 van 12.00 tot
00.00 uur, vrijdag 6 september
2019 van 12.00 uur tot zaterdag
7 september 2019 01.00 uur en
zaterdag 7 september 2019 van
11.00 uur tot zondag 8 september
2019 02.00 uur in het Groene Hart
aan de Kerkinge in Zuidwolde
(16-07-2019);
• Stichting De Potige Sleepwagen;
Gazonmaaiertrek voor kinderen tot
16 jaar op zaterdag 28 september
2019 van 10.00 tot 17.00 uur op
het grasveld achter het dorpshuis
aan de Drogteropslagen 42 in Drogteropslagen (19-07-2019).
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.

Op vakantie?

Pak je eigen (brand)veiligheid in

Ter inzage
Het besluit en bijbehorende stukken
liggen vanaf donderdag 25 juli 2019
zes weken digitaal op werkdagen ter
inzage in het gemeentehuis. Het besluit kan ook digitaal worden ingezien
op www.ruimtelijkeplannen.nl onder
NL.IMRO.1690.OV00450-0401.
Het besluit is ten opzichte van het
ontwerpbesluit niet gewijzigd.
Beroep
Tegen het besluit kan beroep worden
ingesteld door:
• Belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
• Adviseurs die gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid advies
uit te brengen over het ontwerpbesluit.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht
tegen het ontwerpbesluit.
Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij tijdens
die termijn beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan.

Tips van Smokey
• Neem een rookmelder en blusdeken mee in je koffer;
niet ieder vakantieverblijf is zo veilig als bij jou thuis
• Zoek uit wat de vluchtwegen op je vakantiebestemming zijn
• Zorg dat je het nummer van de lokale alarmdiensten kent en in
je telefoon hebt opgeslagen
• Ook op je vakantiebestemming geldt: brand voorkomen is beter
dan blussen

www.brandveiligheidthuis.nl

Tijdens de avondopenstelling op woensdag zijn de vakafdelingen
alleen op afspraak aanwezig.

Storingen en klachten kunt u
doorgeven via het servicenummer:
(0528) 378378.

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.

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.

Drenthe

Openingstijden
milieustraat Zuidwolde
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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Verkeersbesluit
g B&W maken bekend dat zij hebben

besloten tot het instellen van een nieuw
te realiseren gehandicaptenparkeerplaats
in de J.L. Nijsinghweg naast nummer 1
op de groenstrook in de Wijk.
Belanghebbenden die zich niet kunnen
verenigen met bovenstaand besluit kunnen daartegen binnen zes weken na de
bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij B&W van De Wolden. 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 Assen.
Voor nadere informatie verwijzen we u
naar de afdeling Beheer Openbare Ruimte in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde (telefoonnummer
14 0528).

Buren, wij gaan
op vakantie!

Informatie van het waterschap over zaken
in en rond het water
Exotische waterplanten
g Soms komen exotische aquariumof vijverplanten in de natuur terecht
en veroorzaken daar grote problemen.
Ze groeien in de zomer razendsnel en
sommige watergangen groeien helemaal dicht. Dit zorgt voor een slechte
aan- en afvoer van water.
Ook verdringen ze de inheemse waterplanten en de daarvan afhankelijke
dieren. Reden voor waterschappen
om deze planten, tegen hoge kosten,
te verwijderen. De drie meest voorkomende zijn: de grote waternavel,
waterteunisbloem en parel vederkruid.
Dringend verzoek dus om deze planten niet in de natuur te dumpen maar
ze bij het GFT-afval te doen.
Zwemwaterkwaliteit
Van 1 mei tot 1 oktober controleert
het waterschap regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van officieel
aangewezen zwemwaterlocaties. Wanneer deze niet voldoet is er namelijk
kans op gezondheidsklachten. Het
waterschap adviseert om alleen in
officieel gecontroleerd zwemwater te
zwemmen. De locaties zijn te vinden
via de zwemwaterapp en
www.zwemwater.nl.
Zwemmen in oppervlaktewater is
altijd op eigen risico, ook bij de officiële zwemwaterlocaties. Ga naar een
huisarts als u klachten heeft of daaraan twijfelt.

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

Wij vragen onze vertrouwde buren:
• onze woning een bewoonde indruk
te geven.
• bij verdachte situaties 112 te bellen.
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Het springen of duiken van
bruggen en andere bouwwerken
is verboden en levensgevaarlijk!

Blauwalg
In stilstaand water stijgt de watertemperatuur sneller en kan er blauwalg
ontstaan. Dit is te herkennen aan een
blauw groene drijflaag op het water.
Blauwalg is een bacterie die giftige
stoffen produceert waar mensen
en dieren ziek van kunnen worden.
Symptomen zijn onder meer maagen darmklachten, huidirritatie, hoofdpijn, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp. Ook huisdieren die
water met blauwalgen binnenkrijgen
kunnen ziek worden. Vermijd daarom
contact met besmet water en zorg
dat huisdieren er niet mee in aanraking komen. Raakt u in contact met
het water, was dan uw handen en/of
neem een douche.

verlamd, kunnen doodgaan en de
kadavers vormen een nieuwe besmettingsbron.
Vermijd daarom water waarin dode
dieren drijven. Een klein wondje kan
al leiden tot ernstige besmetting.
Raak dode dieren nooit met blote
handen aan. Ziet u dode of zieke die-

ren in het water, meld dit dan bij het
waterschap, zodat zij de dode dieren
weg kunnen halen.
Dit kan via telefoonnummer
088-2203333. Gebruik oppervlaktewater waarin dode vogels zijn
aangetroffen niet voor beregening of
drinkwater voor vee.

Informatiebijeenkomst pleegouderschap dinsdag 5 september 2019
g Heb je ruimte in je

huis en hart en wil je
meer weten over het
pleegouderschap?

Het waterschap plaatst geen waarschuwingsborden bij aanwezigheid
van blauwalg in oppervlaktewater.
Dit om schijnveiligheid te voorkomen
op plekken waar (nog) geen borden
zouden staan. De provincie plaatst
in specifieke gevallen op officiële
zwemwaterlocaties wel borden die
waarschuwen tegen blauwalg. Gebruik
oppervlaktewater waarbij besmetting
met blauwalg wordt vermoed niet
voor beregening of drinkwater voor
vee.

Kom dan vrijblijvend
naar de informatiebijeenkomst op
dinsdag 5 september
in het gemeentehuis
van Hoogeveen om
20.00 uur (aanvang
vanaf 19.45 uur, in de
Burgerzaal). Meld je
aan op www.pleegzorgdrenthe.nl en/of
vraag een informatiepakket aan.

Botulisme
Bij zomerse meldingen van dode vissen en met name watervogels, is
botulisme vaak de doodsoorzaak. Als
het gif van de bacterie die botulisme
veroorzaakt in het water zit, krijgen
dieren dit binnen bij het zoeken naar
eten. Deze dieren raken vervolgens

De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de pleegzorgorganisaties Leger
des Heils, Timon,
William Schrikker
Pleegzorg en Yorneo.

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.

Raadsleden
onder de loep
Jaap
Wiechers

g “Het raadswerk is de afgelopen jaren

veel boeiender geworden. Dat komt
door de nieuwe werkwijze,” vertelt Jaap
Wiechers (CU), gemeenteraadslid sinds
2010. Met de nieuwe werkwijze bedoelt
hij 3DeWolden, waarbij onder andere
Dialoogavonden worden georganiseerd
om in gesprek te gaan met inwoners
over diverse onderwerpen. “Dit is mijn
derde raadsperiode. Het is leuk en interessant maar kost wel veel tijd, ook
doordat ik een eenmansfractie ben.”

Karin
Brouwer
g “Ik zit sinds 2014 in de gemeente-

raad,” vertelt Karin Brouwer. Zij is fractievoorzitter van het CDA. “Sinds de invoering van 3DeWolden is het raadswerk
veel levendiger geworden. Er is meer
input en betrokkenheid van inwoners. Er
zijn insprekers en Dialoogavonden.”
Brouwer was gespreksleider tijdens de
Dialoogavond over de afvalverwerking.
“Ik vond het boeiend om te doen. Als
raad kregen we veel positieve reacties
en hebben veel informatie opgehaald.
Ik merkte ook dat veel mensen het geweldig vonden om hun verhaal eens te

”Raadswerk druk maar boeiend”
Als lid van de ChristenUnie vormt het
geloof een belangrijke inspiratiebron
voor Wiechers. Zo zal hij in alle algemene beschouwingen minstens één
keer citeren uit de Bijbel. “Mijn leven
is vierentwintig uur per dag doordrongen van de christelijke boodschap,
zoals het opkomen voor zwakkeren
in de samenleving. Maar: ik wil een
volksvertegenwoordiger zijn voor de
hele gemeenschap, dus voor iedereen.”
Wiechers noemt zichzelf ‘een man van
de cijfers.’ Wiechers zat in de zomervakantie (!) te lezen in het jaarverslag
van het werkvoorzieningschap Reestmond, toen hij zich verbaasde over

een grote financiële onduidelijkheden.
Hij wilde weten hoe dat zat. “Ik heb
er toen een motie over ingediend voor
een onderzoek door de rekenkamer,
en tot mijn grote blijdschap kreeg
ik bijval van de hele raad en kon de
Rekenkamer een onderzoek instellen.”
Na de vakantie krijgt de raad het
druk. “Ik ben vooral benieuwd hoe
het college de tekorten op de begroting gaat wegwerken. Ik heb zelf al
twee voorstellen gedaan. Hij lijkt me
logisch om op bepaalde posten inflatiecorrectie toe te passen. Verder stel
ik voor om de OZB een beetje te laten
stijgen. Daarmee vang je al twee
derde van het tekort op.”

”Raad zoekt inwoners op”
kunnen doen. Daardoor kunnen we als
raad ook beter beleid voeren. Als raad
geven we de grote lijn - het zogenaamde kader - aan, waarbinnen het
college opereert.”
Voor Brouwer betekent de ‘C’ in de
partijnaam het opkomen en omzien
naar elkaar. Dit was ook de drijfveer
om 20 jaar lang pleegkinderen in haar
gezin op te vangen. Karin Brouwer:
“Ik maak het regelmatig mee dat
inwoners naar me toekomen met een
vraag omdat ik raadslid ben. Ik luister
en probeer ze dan zo goed mogelijk
van advies te voorzien en hen de weg
te wijzen.”
Daarnaast is rentmeesterschap één
van de uitgangspunten van het CDA.

Een onderwerp dat zeker in deze tijd
actueel is vanwege de invulling van de
energietransitie.
Voor de komende periode verwacht
Brouwer dat er een aantal belangrijke
punten op de raadsagenda komen, zoals de energietransitie, de omgevingsvisie en de toekomstvisie van De Wolden. Daarin ligt ook een grote rol voor
inwoners om mee te praten over de
vraag wat voor gemeente je wilt worden. En dan moet het college nog komen met voorstellen om de begroting
sluitend te krijgen. “Ik moet er niet
aan denken dat ze hier met voorstellen komen zoals in Hoogeveen, waar
ze gaan bezuinigen op het Kindpakket,
dat nota bene net is ingevoerd.”

Dialoogbijeenkomst

Samen
verantwoordelijk

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

