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Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
De volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Ansen, Knooperf Om de Kamp:
het bouwen van een woonhuis
(05-08-2019)
de Wijk, Hendrik Tillemaweg 59:
het tijdelijk plaatsen van bouwmaterialen op parkeerplaats
(02-08-2019)
de Wijk, Stapelerweg 59:
beperkte milieutoets voor een
veehouderij (05-08-2019)
Linde, Linderweg 38:
het runnen van een kleinschalige biologische geiten-en schapenhouderij
(07-08-2019)
Intrekking aanvraag
omgevingsvergunning
De volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ingetrokken:
Ruinerwold, Burgemeester
Bosmaweg 12:
het verbreden van de inrit
(01-08-2019)
Ter inzage
De aanvragen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de Gemeentewinkel.
Verleende
omgevingsvergunningen
De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend en verzonden:
Alteveer, Jan Haarstraat tegenover
nummer 4:
het tijdelijke gebruik van het perceel
voor een evenement (01-08-2019)
de Wijk, Julianaweg tegenover
nummer 27:
het gebruik van percelen voor het houden van een evenement
(07-08-2019)

Ruinerwold, Madeweg 3:
het plaatsen van een windmolen
(02-08-2019)
Geweigerde
omgevingsvergunning
De volgende aanvraag omgevingsvergunning is geweigerd:
Ruinerwold, De Weidenweg 26:
het kappen van twee eikenbomen
(05-08-2019)
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:
de Wijk, De Doelenkamp 20:
het verwijderen van asbest
(01-08-2019)
de Wijk, De Doelenkamp 22:
het verwijderen van asbest
(01-08-2019)
Koekange, De Elzen 7:
het verwijderen van asbestverdachte
platen (07-08-2019)
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Raadhuisstraat 2
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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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Publicatie melding
Activiteitenbesluit milieubeheer
Het college van B&W maakt bekend
de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen van:
• Gijsselterweg 30 in Ruinen.
De melding heeft betrekking op het
oprichten van een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
Besluit omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
Het college van B&W maakt bekend
dat het heeft besloten de volgende
omgevingsvergunning op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen:
• Omgevingsvergunning aan
WW Management B.V.,
Hoge Akkers 13 in Ruinerwold.
Inzage
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken gedurende zes weken inzien,
met ingang van 15 augustus 2019 (op
afspraak) bij het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde
Beroep en voorlopige voorziening
Tijdens de terinzagetermijn van zes
weken kan beroep worden ingesteld
door belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend tegen het
ontwerpbesluit en door belanghebbenden die willen opkomen tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het
ontwerpbesluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus
150, 9700 AD Groningen.

Ook kan beroep worden ingesteld door
belanghebbenden die redelijkerwijs
niet kunnen worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht. Voor
het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Als beroep is ingesteld tegen dit besluit
kan, als onverwijlde spoed dat vereist,
ook om een voorlopige voorziening
worden gevraagd. Het verzoek moet
worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank NoordNederland. Dit verzoek heeft een
schorsende werking. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt
u op de website van de Rechtbank.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met gemeente De Wolden,
Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde, telefoonnummer 14 0528.
Verkeersbesluit
B&W maken bekend dat zij hebben
besloten tot het aanwijzen van
2 parkeerplaatsen bij de aan te brengen laadpalen die als doel hebben het
opladen van elektrische voertuigen op
de volgende plaatsen:
• Parkeerterrein Dorpshuisstraat 43
Veeningen
• Parkeerterrein nabij Wethouder
Klundertstraat 30 Zuidwolde
• Parkeerplaatsen naast
Dijkhuizen 66A Ruinerwold
• Parkeerterrein aan de Schukkingstraat Ruinerwold
• Parkeerplaatsen grenzend aan
Dorpsstraat 41 Koekange
• Parkeerplaatsen tegenover
Sportlaan 19 Koekange
• Parkeerplaats tegenover
Julianaweg 8 de Wijk

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.

Het verkeersbesluit en de situatietekening liggen ter inzage.
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 Economie en Leefomgeving in het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde
telefoonnummer 0528-378353.
Wegafsluitingen
• De Jan Haarstraat (gedeelte tussen
de aansluiting met de Burgemeester
Jansstraat tot de Oosterweg) in
Alteveer/Kerkenveld op woensdag
21 augustus 2019 van 17.45 tot
20.15 uur.
• Dorpsstraat in de Wijk (gedeelte tussen de W. Koopsweg en de Molenstraat) van zaterdag 17 augustus
2019 19.00 uur tot zondag
18 augustus 2019 23.00 uur.
• Een deel van de Hoofdstraat (vanaf
de Steenbergerweg tot de Oosterweg) in Zuidwolde van zaterdag
17 augustus 2019 16.00 uur tot
zondag 18 augustus 2019 03.00 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.

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

Wekelijkse informatie van gemeente De Wolden

Spreekuur ombudsman
g De ombuds-

man 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 26 augustus 2019. U kunt
voor dat spreekuur een afspraak maken met Anita van Ulsen, telefoonnummer 0528-291557. Of mailen naar
ombudsman@dewolden.nl.
Bij spoedgevallen is in overleg een
afwijkende afspraak mogelijk.

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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Huis-aan-huis inzameling textiel De Wolden
g Op dinsdag 20 augustus wordt in

De Wolden textiel huis-aan-huis ingezameld door Sympany. Een week voor
de inzameling ontvangt u een zak/
sticker in uw brievenbus waarmee u
het textiel aan kunt bieden. Hierop
vindt u praktische informatie over de
inzameling terug zoals wat welkom is,
hoe u het textiel kunt aanbieden en
waar u terecht kunt met vragen.
Geen zak of sticker ontvangen? Dan
kunt u uw textiel ook aanbieden in
een vuilniszak (liefst een doorzichtige
zak) waarop u duidelijk aangeeft dat
het om textiel gaat.
Wilt u meerdere zakken textiel aanbieden? Dat kan, laat dan duidelijk
zien met een tekst of papier dat het
om textiel gaat. Ook is het belangrijk
dat u de zakken gesloten aanbied,
zodat het textiel niet nat kan worden.
Ook bij slecht weer gaat de inzameling door.

Zet het textiel voor 09.00 uur op een
goed zichtbare plaats aan de openbare weg, zodat de inzameling in uw
straat niet wordt gemist.
Als uw zak onverhoopt niet is opgehaald, kunt u het telefoonnummer
bellen dat op de zak/sticker staat.

Na kantoortijden kunt u een bandje
inspreken. Er wordt zo snel mogelijk
contact opgenomen om het op te
lossen.

Voor vragen kunt u terecht bij
Louise Kirby,
telefoonnummer 030-6568716 of
e-mail: l.kirby@sympany.nl.

De inzameling wordt gedaan tussen
09.00 en 17.00 uur.

Burgernet De Wolden
g Burgernet is een uniek samen-

werkingsverband tussen inwoners,
gemeenten en de politie. De achterliggende gedachte is eenvoudig: hoe
meer ogen en oren we gebruiken bij
de opsporing van een vermist persoon
of verdachte, hoe groter de kans dat
we deze samen vinden. Ook u, als
inwoner van De Wolden, kunt zich
hiervoor aanmelden.
Burgemeester Roger de Groot: “Met
Burgernet kan iedereen een actieve
rol spelen in de veiligheid en leefbaarheid van zijn of haar omgeving. Burgernet sluit ook aan bij de behoefte
van inwoners om zelf iets te kunnen
doen om de veiligheid van hun omgeving te verbeteren. Ik vraag u allen

om mee te doen. De veiligheid van uw
omgeving raakt ons immers allemaal.
Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de kans dat verdachten en vermiste personen worden
opgespoord.”

Als de actie ten einde is, ontvangen
deelnemers meestal binnen een uur
een bericht over het resultaat van de
actie.
Daarnaast ontvangen deelnemers burgernetberichten via een e-mail. Mailacties vanuit Burgernet zet de politie,
in samenwerking met de gemeente,
in om te waarschuwen voor of om
hulp te vragen bij het oplossen van
een misdrijf. Zo wordt er bijvoorbeeld
gewaarschuwd voor een toename van
het aantal auto-inbraken, of worden
inwoners gevraagd om informatie naar
aanleiding van een inbraak die bij in
de buurt heeft plaatsgevonden.

Iedere bijdrage telt
Wie zich aanmeldt voor Burgernet,
ontvangt burgernetacties op zijn telefoon via sms of spraakberichten. Burgernet wordt ingezet op het moment
dat de politie een melding binnen
krijgt van bijvoorbeeld een vermist
kind, een overval of een inbraak die
enkele minuten eerder heeft plaatsgevonden. Er moet dan wel sprake zijn
van een signalement van een persoon
en/of omschrijving van een voertuig.

Burgernet werkt
Inmiddels zijn bijna alle gemeenten
in Nederland actief met Burgernet.
Landelijk telt Burgernet bijna anderhalf miljoen deelnemers. Kijk voor
meer informatie op www.burgernet.
nl. Mailen kan ook naar burgernet@
drenthe.politie.nl. Bij de receptie
van het gemeentehuis in Zuidwolde
zijn folders beschikbaar.
Aanmelden?
Wie ook een actieve rol wil spelen
in de veiligheid van zijn of haar
woon- en leefomgeving kan zich nu
aanmelden via www.burgernet.nl.
Geen internet? Bij de gemeenten
zijn aanmeldkaarten beschikbaar.

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
Imke
Berghuis
(Gl)
g Tijdens de raadsvergadering over de

kadernota nam ze een grote houten olifant
mee naar de Raadszaal. Deze zette ze
pontificaal voor het spreekgestoelte. ‘Deze
olifant staat symbool voor de drie olifanten in deze kamer,’ vertelde ze er bij.
Imke Berghuis (1962) is een geboren
Groningse die sinds lange tijd in Drenthe woont. Ze is fractieleidster en enig
gemeenteraadslid van GroenLinks in De
Wolden. “Het is mijn eerste termijn. Ik
heb nu net een jaar het raadswerk meegemaakt. Dan begin je er een beetje in te
komen, want het is niet iets wat je in een
paar weken onder de knie hebt.”
Berghuis deed ooit HBO-J en werkte lang
met kinderen en jongeren met een geestelijke beperking. Vervolgens kreeg ze zelf
drie kinderen. “Daarna heb ik allerlei banen gehad rond jeugd, ook nog bij Welzijn
De Wolden. In 2003 besloot ik een andere
liefde te volgen: ik ben Frans gaan studeren. Zo kwam ik als docent voor de klas.”
Politiek interesseert Berghuis al vanaf
de middelbare school. “We hadden een
geweldige docent Staatsinrichting. Dat,
in combinatie met de sociale achtergrond
van mijn ouders, maakte dat ik – toen ik
voor het eerst mocht stemmen – op de
PvdA stemde. Ik groeide op in een roerige
tijd, met protesten tegen kernwapens en
de hoge werkloosheid. Zo kwam ik in de

”De grote kwesties die spelen
in onze tijd”
hoek van de PSP terecht. Die kwam op
voor bepaalde rechten, voor de sociaal
zwakkeren, milieu en vrouwenemancipatie. In 2014 kreeg ik meer vrije tijd en
heb ik me hier in De Wolden gemeld bij
GroenLinks. Mijn bijna-buurman in De
Wolden is voorzitter van die partij. Op
een gegeven moment heb ik hem aangesproken: ‘kan ik iets voor jullie doen?”
Berghuis nam in eerste instantie het
secretariaat over. Vervolgens werd ze
gevraagd voor de lijst. Toen fractieleider
Erik Verheijen moest stoppen om gezondheidsredenen was Berghuis opeens
én raadslid én fractieleider.

Dialoogbijeenkomst

“Maar och, ik ben wel vaker in het diepe
gesprongen.”
En die drie olifanten? “Ja, dat zijn de grote kwesties die spelen in onze tijd, biodiversiteit, klimaat en de sociale kwestie.
We hebben het wel heel vaak over geld
en economie, maar dit zijn de grote
thema’s die spelen op wereldniveau. Ik
maak me daar zorgen over en we zullen
hier ook in onze kleine gemeente iets
mee moeten. In onze gemeente gaan
we als raad en college heel fatsoenlijk
met elkaar om, daar ben ik erg blij mee.
Ik hoop dat we ook als kleine partij het
nodige kunnen bereiken.”

Hoe ondersteunt de griffie de gemeenteraad?
g Voor een goed werkende gemeen-

teraad is het belangrijk dat alles ook
achter de schermen goed geregeld
is. Alle raadsleden moeten alle
vergaderstukken bijvoorbeeld op tijd
kunnen inzien. De genomen besluiten moeten worden bijgehouden
en de inwoners geïnformeerd. Maar
niet alleen achter, maar ook óp de
schermen moet alles goed geregeld
zijn. De raadsvergaderingen zijn
tegenwoordig immers live te volgen

op internet, en daar zijn ze ook later
terug te kijken. Dit en veel meer
wordt verzorgd door de raadsgriffie.
De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. De
griffie bereidt de raadsvergaderingen voor, organiseert Dialoogbijeenkomsten, zorgt voor een actuele
raadskalender, voor raadsinformatie
op de raadsapp, biedt hulp bij moties, amendementen, en organiseert

alle raadsactiviteiten. Tijdens de
raadsvergaderingen zit de raadsgriffier naast de de burgemeester. Ook
hier heeft zij een ondersteunende
en adviserende rol. Josee Gehrke:
“De griffie is geen doorgeefluik. We
blijven nadenken of de informatie
relevant is voor de raad.” Zo hoopt
de griffie èn de effectiviteit van de
gemeenteraad te vergroten èn de
werklast van de raadsleden te verminderen.

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

