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Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
de Wijk, Wiltenweg 1:
het bouwen van een tuinschuur
(28-07-2019)
Koekange, Broekhuizen 35:
het milieuneutraal veranderen van de
inrichting (01-08-2019)
Linde, Lambertus Struikstraat 8:
het bouwen van een schuur
(28-07-2019)
Ruinen, Engeland 9:
het vervangen van de wieken van de
molen de Zaandplatte
(01-08-2019)
Ruinen, Schapenstreek 3:
het plaatsen van een mobiele woonunit
(31-07-2019)
Veeningen, Veeningen 4a:
het bouwen van een schuur met
carport (30-07-2019)
Zuidwolde, Westerveldseweg 7c:
het plaatsen van een tijdelijke woonunit (29-07-2019)
Ter inzage:
De aanvragen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de Gemeentewinkel.
Verlenging Beslistermijn
B&W hebben besloten de beslistermijn
te verlengen met een termijn van zes
weken voor:
Alteveer, Alteveer 26: het bouwen
van een woning (21-05-2019)
Veeningen, Pieperij 2: het aanpassen van de brandmuur tot woning
scheidende wand (10-05-2019)
-nieuwe publicatieVerleende omgevingsvergunningen
De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend en verzonden:
Echten, Ruinerweg 8:
het tijdelijk plaatsen van een feesttent
(31-07-2019)
de Wijk, Wiltenweg 1:
het bouwen van een tuinschuur
(31-07-2019)
Kerkenveld, Gedempte Hoofddiep 31:
het plaatsen van een tijdelijke woonunit (31-07-2019)
Veeningen, Bloemberg 5:
het plaatsen van een brandtrap
(30-07-2019)
Zuidwolde, Hoofdstraat 76 e:
het vervangen en vergroten van dakkapellen (30-07-2019)

Geen omgevingsvergunning
vereist
B&W hebben besloten dat voor de
volgende aanvraag geen omgevingsvergunning is vereist:
Ruinerwold, Hesselterdwarsweg 4:
het bouwen van een mestbassin
(31-07-2019)
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:
Echten, Zuidwolderweg 22 b:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (30-07-2019)
Echten, Zuidwolderweg 22 c:
het verwijderen van asbest
(01-08-2019)
Koekange, Dorpsstraat 41 a:
het verwijderen van asbest
(29-07-2019)
Koekange, Dorpsstraat 41 b:
het verwijderen van asbest
(29-07-2019)
Koekange, Mr. J. de Blieckweg 12:
het verwijderen van asbest
(29-07-2019)
Koekange, Mr. J. de Blieckweg 20:
het verwijderen van asbest
(29-07-2019)
Koekange, Ruinerweg 29:
het verwijderen van asbest
(29-07-2019)
Ruinerwold, Dijkhuizen 8 b:
het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de schuur (30-07-2019)
Aanvraag
evenementenvergunning
Motorclub De Antrappers; Classic
Grasbaanevenement op zondag 15
september 2019 van 10.00 tot 17.00
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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uur aan de Wiltenweg 43 in de Wijk
(16-07-2019).
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
• Speeltuinvereniging De Woldklimmers; picknick in de speeltuin in de
Perenbuurt in Ruinerwold op zondag
25 augustus 2019 van 15.00 tot
17.00 uur (29-07-2019);
• Stichting 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 (26-07-2019);
• Stichting Smaakmakersfestival;
Smaakmakersfestival op zaterdag
21 september 2019 van 14.00 tot
22.00 uur en zondag 22 september
2019 van 11.30 tot 20.00 uur op het
weiland naast de Julianaweg 36 in
de Wijk (30-07-2019);
• Stichting Oldtimerdag Ruinerwold;
Oldtimerdag op zaterdag 17 augustus 2019 van 08.00 tot 17.00 uur in
Ruinerwold (30-07-2019);
Stichting Donkere Paarden Dagen;
Hippisch Brinkfestijn op woensdag
7 augustus 2019 (stratenconcours)
van 17.30 tot 22.00 uur langs de
Brink en het parkeerterrein aan De
Kaamp in Ruinen en op zaterdag 10
augustus 2019 (handelskeuring) van
13.00 tot 19.00 uur op de Brink en
het parkeerterrein aan De Kaamp in
Ruinen (01-08-2019);
• Stichting Oktoberfest Alteveer; Oktoberfest op zaterdag 12 oktober
2019 van 15.00 tot 18.00 uur (Mega
G) en van 20.00 uur tot zondag 13
oktober 2019 01.30 uur aan de Jan
Haarstraat in Alteveer, kadastraal:
ZWD02-L-40 (01-08-2019).

de rechtbank. Voor meer informatie zie
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Wegafsluitingen
In Ruinerwold op zaterdag 17 augustus 2019 van 07.00 tot 18.00 uur:
• Dijkhuizen vanaf voormalig gemeentehuis tot aan Keuterhoek;
• Boerpad wordt ingericht als een (1)
richting weg (verkeer richting Meppel wordt toegestaan);
• Wegen die liggen in de wijk “Perenhof” en de wegen Havelterweg Boerpad, dr. Larijweg, Haakswold, en
de Kerkweg gelden op 17 augustus
2019 tijdelijke parkeerverboden.
Gedeelte van Boerpad vanaf rotonde
nabij voormalig gemeentehuis tot
voormalige Vonder (Boerpad 1) zal
een stop verbod worden ingesteld.
• Kosterij, Vorenwolde, Burgemeester Schukkingstraat, Burgemeester
Brouwerstraat, Buddingerstraat,
Burgemeester Buitenweg, Burgemeester Bosmaweg en Kleipeer
zal d.m.v. waarschuwingsborden
getracht worden dat er niet op deze
weg wordt geparkeerd of in gereden
wordt i.v.m. route tijdens calamiteiten/hulpdiensten.

In Ruinen:
• op woensdag 7 augustus 2019:
De Brink en een deel van de
Westerstraat vanaf 12.00 uur, een
deel van de Oosterstraat, een deel
van de Kaamp en een deel van de
Oosterstraat in Ruinen van 17.00 tot
23.00 uur;
• op zaterdag 10 augustus 2019:
een deel van de Klinge, van de
Zuivelstraat, van de Brink en het
Kloosterpad in Ruinen van 8.00 tot
20.00 uur.
• op zaterdag 12 oktober 2019 vanaf
14.00 uur tot zondag 13 oktober
2019 03.30 uur: instellen van
éénrichtingsverkeer voor de Jan
Haarstraat in Alteveer, het afsluiten
van de Jan Haarstraat in Alteveer
vanaf het kruispunt met de Oosterweg en het afsluiten van de Schapendijk in Alteveer (blijft wel bereikbaar voor bewoners).

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.

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
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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De Nationale
Duurzame Huizen Route
in De Wolden
g De Nationale Duurzame Huizen Route

is een platform waar huiseigenaren hun
ervaringen delen over duurzaam wonen.
Trotse huiseigenaren kunnen hun woning
het hele jaar door op de website aanmelden. Hiermee inspireren zij anderen bij
het verduurzamen van hun woning.
Tijdens de Duurzame Huizen Route op
zaterdag 2 en 9 november stellen huiseigenaren hun woning open.
Bezoekers kunnen zo duurzaam wonen in
de praktijk ervaren. Heeft u ervaring met
duurzame maatregelen zoals aardgasvrij
wonen, zonnecollectoren of een warmtepomp? Of wilt u juist bij anderen kijken
hoe duurzaam wonen eruit ziet?
Schrijf u in voor een bezoek of meld uw
woning aan op:
www.duurzamehuizenroute.nl/dewolden.
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Zoekt u verkoeling? Zwem in officieel zwemwater
g In de zomer zoeken veel mensen

verkoeling op door een plons te nemen in het water. In De Wolden kunt
u terecht bij zwembaden in De Wijk,
Ruinen en Zuidwolde. Maar ook kunt
u heerlijk ontspanningen zoeken bij
recreatieplassen. In ander open water,
zoals vaargeulen, kanalen of havens
geldt vaak een zwemverbod. Ondanks
het verbod zijn er jaarlijks gewonden
te betreuren. Daarom wijst Rijkswaterstaat op de risico’s.
Rondom onze gemeente ligt een aantal zwemplassen, zoals de plassen bij
Schoonhoven en Nijstad in Hoogeveen, Oldemeijer in Hardenberg en
De Klaverkampen bij Havelte. Drenthe
heeft in totaal 27 zwemplassen waar
veiligheid en kwaliteit van het water
wordt gecontroleerd.
www.zwemwater.nl
Ga voor veilig zwemmen in natuurwater naar een officiële zwemlocatie. Het
zwemmen in andere wateren wordt
afgeraden. De veilige locaties vindt u
op www.zwemwater.nl, een gezamen-

lijke site van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Of download
de gratis zwemwaterapp voor Apple of
voor Android.
Alleen in officieel aangewezen zwemwaterplassen wordt de waterkwaliteit
in de gaten houden. Van half april
tot en met september controleren de
waterschappen het zwemwater op de
aanwezigheid van ziekteverwekkers,
die onder meer maag- en darmstoornissen, oorontstekingen en huidirritaties kunnen veroorzaken.
De actuele waterkwaliteit wordt gepubliceerd op zwemwater.nl en in de
zwemwater-app. Is een zwemplas
onbetrouwbaar, dan wordt dat gepubliceerd op de website zwemwater.nl,
in de app en gaat er ook bericht naar
de pers. Bij de plas wordt een waarschuwingsbord geplaatst.

gevaarlijk. Wat zijn de gevaren van
zwemmen in kanalen? Zwemmers zijn
voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar. Een groot
schip kan niet direct vaart minderen
of op het laatste moment uitwijken.
Zwemmers kunnen ook sneller worden meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip.
Veel zwemmers zijn niet opgewassen

Gevaren
Als u toch gaat zwemmen waar dit
niet mag dan riskeert u niet alleen
een boete van € 140,-, ook is het erg

tegen de sterke stroming van rivieren,
kanalen en draaikolken. Ook kunnen
zwemmers door de sterk wisselende
temperatuur van het water kramp
krijgen en onderkoeld raken. Het is
ook bijzonder gevaarlijk om van bruggen af te springen, door het troebele
water is de diepte niet in te schatten
en zijn voorwerpen op de bodem vaak
niet te zien.

Oriëntatieloop in Koekange
g Op maandag 19 augustus wordt

er een oriëntatieloop georganiseerd
in Koekange. Oriënteringslopen is
een uitdagende sport: het doel is om
een route langs controlepunten zo
snel mogelijk af te leggen. Je kiest je
eigen weg met behulp van kaart en
kompas! “Oriënteringslopen is een vrij
onbekende sport die oorspronkelijk

uit de militaire wereld komt. Militairen
leerden op deze manier in onbekend
gebied hun weg te vinden.

dereen kan mee doen, zowel jong en
oud. Het is een uitdaging die u zowel
fysiek als mentaal prikkelt.

Hoe kom je van A naar B als je de
weg niet kent? Dat bleek ook leuk om
voor plezier te doen en inmiddels is
het al heel lang een recreatieve wedstrijdsport”, vertelt Linda Wols. Ie-

De oriëntatieloop start om 10.30 uur
bij de ingang van Vitesse ’63 in Koekange. De loop wordt georganiseerd
door Linda Wols, voorzitter van de
Nederlandse Oriënteringsloop Bond,

in samenwerking met gemeente
De Wolden. Deelname is gratis.
Wilt u ook kennismaken met deze
sport? Neemt u dan contact op met
Gerdo van Dalen, sportfunctionaris
via e-mail: gerdo.van.dalen@dewoldenhoogeveen.nl of telefoonnummer
06-52580764.

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
Marcel
Hulst
(VVD)
g “Ik ben echt van de vrijheid”, vertelt

gemeenteraadslid Marcel Hulst. “Ik voel
me een echte liberaal.”
Marcel Hulst (48 jaar) is fractieleider van
de VVD in gemeente De Wolden. Toen hij
in 2010 in de gemeenteraad kwam, trad
hij toe tot de jongste fractie van de raad.
“En dat zijn we nog steeds. We sturen er
niet per se op, maar vinden het wel mooi
om jonge mensen te interesseren voor
het raadswerk.”

Albert
Haar
(D66)
g Van 1987 tot 1990 zat hij in de ge-

meenteraad van Zuidwolde. Inmiddels zit
Albert Haar negen jaar in de gemeenteraad van De Wolden. “Na de herindeling
in 1998 is D66 twaalf jaar niet vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad
van De Wolden. In vergelijking met mijn
eerste periode is het een wereld van
verschil. De lokale politiek draaide toen
veel meer om personen. Het dualisme
bestond nog niet, wethouders waren toen
nog onderdeel van de gemeenteraad. En
de raadsleden gingen zelfs staan als het
college binnenkwam.”

”Luisteren naar de burgers”
Als voorzitter van Dorpsbelangen
Veeningen had Hulst negen jaar lang
regelmatig met de lokale politiek te
maken: “Ik vind het leuk om me in te
zetten voor mijn eigen omgeving.
En als je je gezicht regelmatig laat
zien, dan word je al snel voor meer
dingen gevraagd. Ik voel me thuis bij
de partij die zegt: “laat mensen het
zoveel mogelijk zelf doen, leg niet te
veel dingen op.”
Hulst vindt de gemeentepolitiek in
De Wolden wel inhoudelijk veranderd
maar de sfeer is onveranderd goed:
"We zijn steeds meer één gemeenteraad. Er is een bepaalde eensgezindheid en zin om dingen samen te doen.

We zitten elkaar geen vliegen af te
vangen, zoals dat in de Tweede Kamer
wel gebeurt. We dienen dezelfde belangen. Ideologische verschillen spelen
niet zo’n grote rol. Een nieuw fietspad
is niet socialistisch of liberaal.”
Wel vindt Hulst het belangrijk dat de
gemeente financieel gezond blijft.
“Je moet niet bang zijn om dingen te
doen, maar als je structureel tekort
komt, dan moet je dat opvangen.
We hebben gelukkig veel contact met
inwoners, en ook de Dialoogavonden
vormen daar een mooi onderdeel van.
Het mooie daarvan is dat ze eigenlijk
heel apolitiek zijn. Eigenlijk draait het
daarbij om maar één ding: luisteren
naar de burger.”

”Partij van cultuur en onderwijs”
Het gemeentebestuur is er op vooruitgegaan, vindt Haar: “Zo is de kwaliteit
van het ambtelijk apparaat sinds de
herindeling echt stukken beter geworden. De gemeente heeft er zoveel
taken bij gekregen, de verantwoordelijkheid van de gemeente is zó breed,
dat had het ambtelijk apparaat van een
kleine gemeente zoals Zuidwolde was
nooit kunnen dragen.”
D66 is voor Albert Haar vooral een
‘pragmatische partij.’ “Wij gaan als
raadsleden over de verdeling van geld
en ruimte, maar bij D66 staat wel altijd
voorop dat het geld eerst verdiend
moet worden. Wij staan als partij aan
de kant van het ondernemerschap,
commercieel en creatief, en we zijn erg

voor innovatie.” Haar (70 jaar) is nog
steeds maatschappelijk actief maar
was ooit voorbestemd om boer te worden. “Ik ben gediplomeerd boer, maar
toen de boerderij van mijn ouders
stopte heb ik indertijd een grote switch
gemaakt naar de sociale academie. Ik
werkte lang in de creatieve- en media
sector; radio en televisie, cultuur, fotografie en video. In De Wolden hebben
we geen instellingen voor voortgezet
onderwijs maar D66 profileerde zich
bijvoorbeeld met het voorstel voor
een jongerenraad. In de gewone raad
zoeken wij ook vooral de verbinding en
zetten ons in voor de kwaliteit van het
bestuur, maar je moet je als partij ook
onderscheiden. Mijn indruk is dat die
balans in deze raad heel aardig is.”

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

