Wekelijkse informatie van gemeente De Wolden

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
de Wijk, Dorpsstraat 95:
het bouwen van een carport
(23-07-2019)
Echten, Ruinerweg 8:
het tijdelijk plaatsen van een feesttent
(21-07-2019)
Kerkenveld, Verbindingsweg 2a:
het wijzigen van de locatie van de te
bouwen schuur, het kappen van een
boom t.b.v. het aanleggen van een
nieuwe uitrit en bestaande uitrit verplaatsen (19-07-2019)
Koekange, Oude Toldijk 12:
het kappen van bomen (24-07-2019)
Ruinen, Gijsselterweg 30:
het wijzigen van materialisatie van
dakbedekking en gevel van 25 recreatiewoningen voor de verleende vergunning (25-07-2019)
Ruinerwold, Hesselterdwarsweg 4:
het bouwen van een mestbassin
(18-07-2019)
Ruinerwold, Weidenweg 17a: het
bouwen van een woning (24-07-2019)
Ter inzage:
De aanvragen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de Gemeentewinkel.
Verleende
omgevingsvergunningen
De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend en verzonden:
Ruinen, Stoffersweg 9:
het verbouwen van de woning
(24-07-2019)
Ruinerwold, Havelterweg 32:
het vergroten van de woning
(19-07-2019)
Zuidwolde, Handelsweg 7:
het wijzigen van de bestaande vergunning (toevoegen van kantoorruimtes)
(23-07-2019)
Buiten Behandeling
De volgende omgevingsvergunning is
buiten behandeling gelaten:
Ruinerwold, Dokter Larijweg 113:

bouwen van een verdiepingsvloer in
een bestaande schuur
(16-07-2019)
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 25:
het verwijderen van asbesthoudende
platen (22-07-2019)
de Wijk, Hendrik Tillemaweg 26:
het verwijderen van asbest
(22-07-2019)
Koekange, Dorpsstraat 41c:
het verwijderen van asbest
(24-07-2019)
Koekange, Dorpsstraat 41d:
het verwijderen van asbest
(22-07-2019)
Koekange, Mr. Harm Smeengeweg 8:
het renovatie van de kapconstructie
(25-07-2019)
Koekange, Mr. Harm Smeengeweg 19:
het verwijderen van asbest
(24-07-2019)
Koekange, Mr. J. de Blieckweg 26:
het verwijderen van asbest
(22-07-2019)
Koekange, Mr. J. de Blieckweg 29:
het verwijderen van asbest
(22-07-2019)
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Koekange, Mr. J. de Blieckweg 31:
het verwijderen van asbest
(22-07-2019)
Koekange, Prinses Christinalaan 5:
het verwijderen van asbest
(23-07-2019)
Koekange, Prinses Christinalaan 7:
het verwijderen van asbest
(24-07-2019)
Koekange, Prinses Christinalaan 9:
het verwijderen van asbest
(23-07-2019)
Koekange, Prinses Christinalaan 11:
het verwijderen van asbest
(23-07-2019)
Koekange, Prinses Christinalaan 13:
het verwijderen van asbest
(24-07-2019)
Koekange, Prinses Christinalaan 15:
het verwijderen van asbest
(23-07-2019)
Koekange, Prinses Christinalaan 17:
het verwijderen van asbest
(23-07-2019)
Koekange, Ruinerweg 27:
het verwijderen van asbest
(22-07-2019)
Koekange, Ruinerweg 33b:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (22-07-2019)
Ruinen, Zuivelstraat 4:
het verwijderen van asbest
(22-07-2019)
Ruinerwold, Weerwille 25:
het verwijderen van asbest
(19-07-2019)
Zuidwolde, Boslaan 21:
het verwijderen van asbest
(24-07-2019)
Zuidwolde, Nijverheidsweg 10:
het verwijderen van asbest
(22-07-2019)
Ontwerp-besluit
Verlenen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
B&W hebben het voornemen vergunning te verlenen:
• Hoogeveensweg 17, Zuidwolde,
het verbouwen van een pand en de
bijgebouwen ten behoeve van een
restaurant, activiteiten bouwen
(artikel 2.1, sub a) en wijzigen van
een monument (artikel 2.1, sub f).

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende
stukken liggen vanaf donderdag 1 augustus 2019 zes weken op werkdagen
ter inzage in het gemeentehuis.

6 oktober 2019 van 12.00 tot 24.00
uur aan de Ruinerweg 8 in Echten
(23-07-2019);
• Rommelmarktcommissie Hervormde Gemeente Zuidwolde; rommelmarkt met attracties op zaterdag
27 juni 2020 09.00 tot 17.00 uur
op het marktplein, het parkeerterrein naast de kerk en in en bij de
ruimten van de Hervormde Kerk
aan de Hoofdstraat 98 in Zuidwolde
(23-07-2019);
• Stichting Trappen, Happen en
Stappen; fietsevenement Trappen,
Happen en Stappen op dinsdag
20 augustus 2019, woensdag 21
augustus 2019, donderdag 22 augustus 2019 en vrijdag 23 augustus
2019, dagelijks van 09.00 tot 17.00
uur door gemeente De Wolden
(25-07-2019).

Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk
of mondeling zienswijzen over het
ontwerpbesluit inbrengen. U richt uw
zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden. Belanghebbenden
die zienswijzen hebben ingebracht
kunnen in een later stadium beroep
instellen tegen het besluit.
Aanvraag
evenementenvergunning
• Speeltuinvereniging De Woldklimmers; Picknick in de speeltuin op
zondag 25 augustus 2019 van
15.00 tot 17.00 uur in de Perenbuurt in Ruinerwold (25-07-2019).

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.

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 Kunstroute de Wijk –
IJhorst; kunstroute Grensloos
Kunst Verkennen op elke donderdag
tot en met zondag van 11.00 tot
17.00 uur in de periode van donderdag 29 augustus 2019 tot en
met zondag 15 september 2019
binnen de gemeentegrens van
De Wolden (23-07-2019);
• De heer S. 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

Wegafsluiting
De Brink, de Oosterstraat, de Zuivelstraat en de Westerstraat in Ruinen op
zaterdag 3 augustus 2019 van 09.00
tot 17.00 uur.

Bekendmakingen
Alle bekendmakingen vindt u ook
op dewolden.nl/bekendmakingen.
U kunt zich ook aanmelden voor
een attenderingsservice via e-mail.
Dit kan ook op deze pagina.

Culturele agenda De Wolden augustus 2019
Exposities:
• Grensloos Kunst Verkennen, de Wijk/
IJhorst, 29 augustus t/m 15 september,
do. t/m zo. van 11.00–17.00 uur.
• Textielkunstwerken van Mathilde Jongbloed, gemeentehuis t/m 29 september.
• De Galerij IJhorst: Nog één tentoonstelling, de laatste(!), 29 augustus t/m
29 september, werk van Janneke Hogerheijde (Dwingeloo), Peter van der Veen
(Meppel) en Leo Cahn (Wilhelminaoord).
Start: gelijktijdig met de Grensloos
Kunst Verkennen.
• Beelden Martha Veldthuis en participanten, thema: Vogels en Vissen, Beeldentuin Huize Echten tot tenminste eind
september.
• Zomerexpositie New Greenwich Village,
Willem Moesweg 25 Zuidwolde t/m
29 september.

Wat

Waar		 Wanneer

Culturele Fietsrondjes

Vanaf De Wemme,
Zuidwolde		

Donderdagen start
10.00-13.00 uur

Boerendrokte

Karstenhoeve,		
Ruinerwold		

Zaterdag 24/8,
11.00–16.00 uur

Dikke Reint
Start: Molen De Wijk
			
			
• Powervrouwen: Beeldenpark
de Havixhorst tot 31 december.
• De Wemme, Zuidwolde: thema:
‘Op sokken en sandalen’) + Beelden
van Zjkln in de tuin, tot eind oktober.
• ‘Arm als Job, rijk als Boaz’, Karstenhoeve, Ruinerwold, tot 1 oktober.
• Erve Hoogenkamp, werk van Julia dos

Vrijdag en zaterdag 23,
24, 30/8 om 19.00 uur
en 31/8 14.00 uur

Santos Baptista, Respersweg 2
IJhorst van 7 juli t/m 15 september.
• Kunst in het Spaarbankbos,
Hoogeveen tot 1 oktober.

doe altijd
ramen dicht,
lichtje aan,
deur op slot!

ook als je maar heel
even weggaat
Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Opgeven van activiteiten:
sbkooprein@ziggo.nl;
evt. info@cultureeldewolden.nl.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.

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.

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.

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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Informatiebijeenkomst
pleegouderschap
donderdag 5 september
g Heb je ruimte in je huis en hart en

wil je meer weten over het pleegouderschap? Kom dan vrijblijvend naar de
informatiebijeenkomst op donderdag
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.
De informatiebijeenkomst wordt
georganiseerd door de pleegzorgorganisaties Leger des Heils, Timon, William
Schrikker Pleegzorg en Yorneo.
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Inbrekers gaan niet met vakantie
g De Wolden wil het aantal woningin-

braken in haar gemeente terugdringen. In de zomer slaan veel inbrekers
toe omdat zij weten dat bewoners
van huis zijn. Het is vaak eenvoudig
de woningen eruit te kiezen waarvan
de bewoners langere tijd weg zijn:
uitpuilende brievenbussen, gordijnen
die continu gesloten zijn, nooit een
lampje aan.
Spandoeken in de Wijk en
Zuidwolde
In de Wijk en Zuidwolde worden de
komende dagen spandoeken opgehangen die inwoners bewust moeten
maken van het verhoogd risico op
woninginbraak.

Wat kunt ú doen tegen
woninginbraken?
Wacht niet tot het te laat is, maar volg
deze tips op:
Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw
vakantieplannen. Zij kunnen op uw
woning letten en deze een bewoonde
indruk geven. Dit door de post weg te
halen, de plantjes water te geven, de
auto af en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen.
Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie direct de politie via
telefoonnummer 112 moeten bellen.

Deze oproepen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie. Snel alarm
slaan, betekent een grotere kans om
de inbrekers te pakken (bijvoorbeeld
glasgerinkel/gestommel in uw huis
terwijl u er niet bent of ze zien onbekende personen bij uw huis).
Voor de thuisblijvers;
let op insluipers
Ramen en deuren staan vaker open
met mooi weer. Een insluiper kan dan
zonder in te breken uw woning binnenkomen. Hij gaat binnen enkele
minuten met uw spullen er vandoor.
Doe uw deuren en ramen op slot;
ook al gaat u maar heel even naar de
buren of boodschappen doen.

Wees u ervan bewust dat als u naar
boven gaat om de was op te hangen
iedereen zo binnen kan wandelen.
Zorg dat u kunt zien of horen wat er
gebeurt. Leg geen kostbare spullen in
het zicht.
Ga dus zelf aan de slag met veilig wonen. Want een goed beveiligde woning
én uw oplettende gedrag zorgt voor
maximaal 90 procent minder kans op
een inbraak. Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl/
bewoners/preventietips.

Startbijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning De Wolden
g Vier nieuwe bestuursleden en vijf

nieuwe onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO) gaan in De Wolden de
uitdaging “onafhankelijke cliëntondersteuning” aan.
Waarom Cliëntondersteuning
De Wolden?
Omdat de gemeenteraad, college
en de Adviesraad Sociaal domein de
onafhankelijkheid belangrijk vinden,
faciliteert de gemeente de oprichting
van een onafhankelijke stichting voor
de cliëntondersteuning. De gemeente is
uitgeroepen als een koplopergemeente
en heeft van het Ministerie VWS een
subsidie ontvangen voor onafhankelijke
cliëntondersteuning.
Belangrijk!
Wethouder Gerrie Hempen (ter vervanging van wethouder Jan van ’t Zand,

sociaal domein) reikte een bloemetje uit
aan alle vier bestuursleden, vijf OCOers en Irma van Beek. De gemeente
is blij dat er enthousiaste mensen zijn
gevonden die zich als bestuurslid dan
wel beroepsmatig in willen zetten.
Irma van Beek (voormalig sociaal
ombudsvrouw gemeente De Wolden)
gaat de groep cliëntondersteuners de
komende maanden begeleiden. Vanaf
september is de groep operatief voor
ondersteuning in gemeente De Wolden
op gebied van zorg en hulpverlening.
Wat betekent dit?
Een cliëntondersteuner staat naast de
cliënt. Net als de Sociaal Ombudsvrouw
of de cliëntondersteuners van st. MEE,
gaan deze cliëntondersteuners op zoek
naar de juiste oplossing voor hun cliënt.
Het is hun taak om daarbij kritische

Van links naar rechts: Jan Ruiter (algemeen bestuurslid), Gonda Lier (penningmeester), Willemien Tuin (OCO), Rowini Pot (OCO),
Suzanne Haar (OCO), Annemieke Echten (OCO), Chantal Wachtmeester (bestuurslid), Irma van Beek (tijdelijke teamcoach),
Kees de Rijk (voorzitter). Vooraan: Marielle van ’t Oever (OCO) en Gerrie Hempen (wethouder).

vragen te stellen en aandacht te vragen voor bepaalde details van een
casus. Cliëntondersteuners kunnen
ook meehelpen met de zoektocht

naar de juiste zorgaanbieder voor een
cliënt of met een conflict tussen zorgaanbieder en cliënt. Vanaf september
is de groep cliëntondersteuners actief

te benaderen voor de inwoners van
De Wolden. Tegen die tijd zullen zij
zich actief bekendmaken bij de inwoners.

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
Petra
Haanstra
(GB)
g Gemeentebelangen kreeg op 1 januari

2019 een nieuwe fractievoorzitter: “Dat
had er ook mee te maken dat ik meer
tijd beschikbaar kreeg, want tijd heb je
hier echt wel voor nodig.” Haanstra (53
jaar) werkt in het onderwijs en doet de
administratie van het bedrijf van haar
man.

Gemeentebelangen zit met acht zetels
in de gemeenteraad van De Wolden.
Haanstra: “Luxe, dat realiseren we ons
heel goed, want je hebt daadwerkelijk
invloed. En je kunt het werk in de fractie
verdelen. Aan de andere kant moet je

Mark
Turksma
(PvdA)
g “De Partij van de Arbeid (PvdA) heeft

een heel sterke identiteit, landelijk en
lokaal. En dat vertalen we in De Wolden
naar lokaal beleid,” vertelt Mark Turksma
(59 jaar). “We zoeken daarbij niet de
barricaden op, maar we dragen het wel
uit. En daarom vind ik het soms jammer
dat de kiezer zijn lokale stem zo erg laat
bepalen door de landelijke politiek. Het
zou toch ook zo kunnen zijn dat je landelijk op de ene partij stemt, en lokaal op
een heel andere? Er spelen nou eenmaal

”We staan voor de inwoners”
onderling veel afstemmen omdat je
met zoveel mensen op één lijn moet
komen voor beslissingen. We hebben
op iedere portefeuille twee raadsleden
zitten. Dan kan je sparren en ben je
minder kwetsbaar. We vergaderen
iedere week, want het is met zoveel
mensen echt wel nodig om regelmatig
met elkaar om tafel te zitten.”
Gemeentebelangen ontstond bij de
vorming van gemeente De Wolden uit
verschillende lokale partijen. Wat is de
verklaring voor het succes? Haanstra:
“Wij staan voor de inwoners. We vinden het heel belangrijk dat initiatieven
gedragen worden door inwoners. Dat
merk je ook aan onze lijst, het kost
ons relatief weinig moeite om met
de verkiezingen een mooie lijst met

kandidaten te presenteren, verspreid
over de hele gemeente De Wolden.
Gemeentebelangen nam het initiatief
voor onderwerpen zoals Initiatiefrijk De
Wolden, kunstgrasvelden voor de voetbalclubs en het instellen van sportfunctionarissen en ziet graag dat de aanleg
van een plastic fietspad realiseerbaar
is. We staan ook achter een grote beslissing zoals het MFA, maar er moet
draagvlak voor zijn onder de inwoners
en we stellen de voorwaarde dat er genoeg investeringsruimte overblijft voor
andere dingen. Daarnaast willen we
graag zo verder werken met de andere
partijen. Je merkt dat als je als raad
samen dingen organiseert zoals de
Dialoogavonden, er een constructieve
sfeer ontstaat waarin je als partijen
samen heel veel kan bereiken.”

”Duidelijk als sociaal profileren”
op lokaal niveau heel andere kwesties
dan landelijk. Maar voor ons is wel
belangrijk dat de PvdA staat voor gelijke kansen voor iedereen en voor het
verdelen van lasten.
Bij het MFA bijvoorbeeld, zie je dat
alle partijen daar voor zijn, dat willen
we allemaal. Dat is een concreet punt.
Maar er zijn ook ideologische kwesties
waarop je je duidelijker kunt manifesteren, zoals bij sociale functies, uitkeringen en vrijstellingen.”
Turksma moet het als lokale afdeling
van de PvdA in zijn eentje doen in de
raad. Dossiers verdelen over de raads-

leden is er bij de PvdA in De Wolden
dus niet bij. “Nee, maar eigenlijk is
dat ook wel weer een groot voordeel:
ik heb zo een breed beeld. Het is niet
gemakkelijk, moet ik bekennen en ik
moet echt keuzes maken. Ik bekijk
dossiers met de vraag waar de grote
verschillen zitten, en kies de punten
waarop ik een duidelijk herkenbare
inbreng kan hebben. Daarnaast heeft
onze partij veel leden met de nodige
kennis en vaardigheden. Daar kan ik
altijd een beroep op doen. En we gaan
de komende periode nog een aantal
keer duidelijk herkenbare eigen initiatieven ontplooien.”

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

