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nieuws

Gedicht van de stadsdichter
Lieve Laura
Je zong een liedje over mij
en je keek me daarbij verleidelijk aan.
Ik spreek geen engels,
maar begreep wat je wilde zeggen.
Ik zal mijn best doen
om dat gevoel vast te houden.

Laura Eshuis Stadsmuzikant
De 16-jarige Laura Eshuis is gekozen tot Stadsmuzikant van Assen.
Ze kreeg deze primeur afgelopen
zondag in het theatercafé van het
ICO. Wethouder Maurice
Hoogeveen maakte het besluit van
de jury bekend en overhandigde
Laura het bijbehorende certificaat.
Verschillende muzikale talen-

ten tussen 12 en 21 jaar hebben
meegedongen naar deze eervolle
functie.
Naast een Stadsdichter heeft
Assen nu ook een Stadsmuzikant.
De Stadsmuzikant is in 2012
cultureel ambassadeur van Assen
en brengt actuele thema’s onder

de aandacht bij optredens in de
regio. Laura Eshuis zingt, speelt
gitaar, viool, piano en een beetje
drums. Optreden voor publiek is
haar niet vreemd. In 2009 werd ze
eerste bij de muziekavond van het
Zernike College. Ook bij Avro’s Junior Songfestival liet ze een goede
indruk achter.

Laura heeft al een aantal optredens
in het vooruitzicht. U kunt een
optreden aanvragen via
p.mulder@ico-kunstencentrum.nl
of telefoon 305727.
Meer informatie op
www.keienbende.nl en
www.ico-kunstencentrum.nl.

Al word ik een jaartje ouder,
gebreken heb ik duizendtallen,
voor het eerst sinds tijden
voelde ik het water weer door de vaart suizen.
Jouw stem, jouw spel
kropen diep in mijn grijze voegen.
Ik wilde voor je dansen,
maar ik kon slechts een beetje hinken.
Lieve Laura,
laat alsjeblieft je stem zo vaak je kunt
door al mijn straten klinken.
Groetjes Assen
Mischa van Huijstee, stadsdichter Assen
Zie voor meer gedichten:
www.assen.nl / Assen nu en straks /
Geschiedenis van Assen / Stadsdichter
Mischa van Huijstee
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Energie besparen nu extra
eenvoudig en voordelig
City demo race weer in
binnenstad
De Super League Formula GP komt
weer naar Assen. Naar het circuit en ook
met een demo in de binnenstad van
Assen op 3 juni. De City Race Demo is
net als vorig jaar aan de Vaart. Gelet op
het succes van vorig jaar wordt gekeken
hoe het ‘race’gebied uitgebreid kan
worden.
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Vrijdag na Hemelvaartsdag
gesloten

Het stadhuis, de gemeentelijke
diensten en Werkplein Baanzich zijn
vrijdag 3 juni, de dag na Hemelvaartsdag gesloten.
Voor het afvaloverlaadstation gelden
die dag de normale openingstijden.

πππ

Doorgeven adreswijzigingen
Als u gaat verhuizen, dan moet u dit
binnen vijf werkdagen na de dag van
de verhuizing, melden bij de gemeente
waaronder uw nieuwe adres valt.
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Assen opnieuw in top tien
beste evenementensteden
Assen heeft opnieuw een prijs in ontvangst mogen nemen bij de verkiezing
‘Evenementenstad van het Jaar’. Samen
met Amsterdam, Arnhem, Deventer
en Groningen werd de zesde plaats veroverd. Utrecht werd dit jaar verkozen tot
beste evenementstad. Het is het derde

Als woningbezitter uit Assen profiteert u optimaal van de samenwerking tussen provincie Drenthe en
gemeente Assen. De provincie geeft
1.000 euro subsidie per huis als u
investeert in energiebesparing. Om
daarvoor in aanmerking te komen
is een maatwerkadvies nodig. De
gemeente biedt dit advies gratis
aan. Tegelijkertijd ontvangt u twee
offertes. Dat maakt investeren in
energiebesparing een stuk eenvoudiger. En met de subsidie ook nog
eens een stuk voordeliger.
Gaat u verbouwen? Denk dan ook
eens aan het gratis maatwerkadvies. Zo geregeld en vaak een
verrassend resultaat!!

Om subsidie te krijgen moet u het
energielabel van uw woning laten
bepalen vóór en ná de uitvoering
van de energiebesparende maatregelen. U krijgt dit label bij het gratis
maatwerkadvies. Het laat zien wat
de energieprestatie van uw huis is.
De provincie geeft de premie van
duizend euro als de maatregelen tot
voldoende energiebesparing leiden.
Alle voorwaarden van de regeling
staan op http://www.meermetminder.nl/. Het bedrijf dat de energiebesparende maatregelen voor u
uitvoert regelt ook de aanvraag van
de subsidie.
Het gratis maatwerkadvies vraagt u
aan via www.energieloket.nl/assen.

Buurtbemiddeling lost 21
conflicten op
In 2010 kwamen er bij buurtbemiddeling 86 meldingen binnen over
conflicten tussen buren. In
21 gevallen heeft het optreden door
buurtbemiddeling geleid tot een oplossing. Vaak was een eerste gesprek
daarvoor al voldoende. In tien gevallen hebben de buren daadwerkelijk
met elkaar om tafel gezeten en het
conflict opgelost. Geluidsoverlast
was de belangrijkste oorzaak voor
ruzie tussen buren. Dit blijkt uit het
jaarverslag buurtbemiddeling over
2010.
In Assen zijn sinds eind 2007
buurtbemiddelaars actief. Hiermee
wil de gemeente zorgen voor een

vroegtijdige aanpak van problemen.
Onafhankelijke buurtbemiddelaars
helpen buren of buurtgenoten die
ruzie hebben om het contact te
herstellen. Ook begeleiden ze het
maken van afspraken.

De raad besluit

Groen licht voor openluchtbad, MEC en wielercentrum
Stadsbroek krijgt een Milieu Educatief Centrum, een wielercentrum
en een openluchtbad. Samen met
de atletiekbaan, de ijsbaan, het overdekte zwembad, de voetbalvelden,
de kinderboerderij en de sporthal
in aanbouw, wordt Stadsbroek een
pleisterplaats voor liefhebbers van
sport, natuur en voor recreanten.
Als het meezit kan er volgend jaar
zomer in de openlucht worden
gezwommen.
MEC
De raad is akkoord met de bouw
van het Milieu Educatief Centrum
(MEC). Pro Assen krijgt er praktijklokalen en er komt een wijkcentrum
in het gebouw. Een educatieve tuin
en een speelbos verfraaien het MEC.
Het centrum heeft een voorbeeldfunctie in duurzaam bouwen en
sluit daarmee aan bij de ambitie van
Assen om CO2- neutraal te zijn. De
raad stelt 1 4,288 miljoen beschikbaar. CDA, PLOP, GroenLinks en
SP zijn tegen het MEC.

Wielercentrum
Ook het wielercentrum met een
open kombaan, crossbaan en een
wielercircuit heeft de goedkeuring
van de raad. Daarbij hoort een krediet van 1 2,766 miljoen. De fracties
van CDA, GroenLinks, SP en de
heren Boonzaaijer en Wiersema
van PLOP zijn het niet eens met de
bouw van het wielercentrum. De
KNWU bekijkt of het centrum op
Stadsbroek een regionaal trainingscentrum voor het Noorden kan
worden. Het wielercentrum is een
langgekoesterde wens van fietsliefhebbers. Het wordt eigendom van
de gemeente.
Openluchtbad
De raad heeft ingestemd met
uitwerking van de plannen voor een
openluchtbad bij De Bonte Wever.
De plannen komen ter besluitvorming terug bij de raad. Een
openluchtzwembad voor Assen is
een wens uit het collegeprogramma
2010-2014.
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De straat is van de kinderen op 1 juni

nieuws

Een middag per jaar is de straat van
de kinderen. Tijdens de nationale
buitenspeeldag worden op zeven
plekken in Assen straten afgezet.
Kinderen hebben dan alle ruimte
om veilig op straat te kunnen spelen. Met de Buitenspeeldag vraagt
Veilig Verkeer Nederland aandacht
voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor kinderen. Wethouder
Henk Matthijsse verzorgt de officiële opening van de dag in Assen in
de afgezette Hunsingostraat. Kom
gerust een kijkje nemen.

vervolg

jaar op rij dat Assen in de prijzen valt
als evenementenstad. Vorig jaar werd de
derde plaats bemachtigd en in 2009 de
zesde.

πππ

Foto: Bert Koning
Zaterdag 28 mei

Kom naar de bouwplaats van
De Nieuwe Kolk
Tijdens de Dag van de Bouw zaterdag
zet De Nieuwe Kolk de hekken van haar
bouwplaats open van 10.00 – 16.00 uur.
Maak een rondleiding langs de toekomstige theaterzalen, de bibliotheekruimte
en het cultuurportaal. Bekijk de film of
bezoek de informatiemarkt waar alle
gebruikers aanwezig zijn. De Nieuwe
Kolk krijgt steeds meer vorm. U kunt het
zelf bekijken.

Tientallen belangstellenden kwamen af op het Opvoeddebat georganiseerd door het
Centrum Jeugd en Gezin Assen. Heeft u de bijeenkomst gemist? Met alle vragen rond
de opvoeding van kinderen kunt u terecht bij het CJG-inloopspreekuur bij u in de
buurt. Kijk daarvoor op www.cjgassen.nl

Jaar van de Vrijwilliger

’Zolang ik gezond ben, blijf ik vrijwilliger’

De bouwplaats is beperkt toegankelijk
voor rolstoelen en kinderwagens. En de
hond kan niet mee. Zie ook
www.dagvandebouw.nl.

πππ
Maandag 30 mei

Foto: Ineke Heijting

BBQ voor jongeren
Maandag 30 mei vanaf 19.00 uur houdt
het Centrum voor Jeugd en Gezin Assen
samen met Jongerenwerk Assen een
barbecue voor jongeren in de Industry,
aan de Industrieweg. Kom lekker eten en
meepraten over dingen die jou aangaan!
Voor informatie en opgave kun je Danny
Janssen bellen: 06-27837856

πππ

Website toeristische informatie
Naast de website www.ditisassen.nl met
informatie over evenementen en activiteiten in Assen, is er een website met
toeristische informatie. Kijk hiervoor
op www.dasnoudrenthe.nl. De site geeft
toeristische informatie over alle Drentse
gemeenten.

πππ

Wijk

nieuws

Toen de nieuwe Noorderbrug
buurtbewoners uitnodigden om
kennis te maken, wist Gea Radix het
meteen: ‘hier wil ik wel aan de slag
als vrijwilliger’. De Noorderbrug
biedt dagbesteding aan kinderen en
volwassenen met hersenletsel, een
lichamelijke beperking of doven
en slechthorenden. Gea vindt dat
geweldig. ‘Die mensen zitten anders
alleen thuis, terwijl ze nu een uitje
hebben en in contact komen met
anderen’, vertelt ze.
De groep die Gea begeleidt heeft

Het college praat met het Bewonersoverleg over actuele thema's in de wijk. Verder is er een wandeling over landgoed
Valkenstijn. Daar wordt gesproken over
de visie op het landgoed.

Gea staat ook paraat bij het maandelijkse bloemschikken. ‘Eenvoudige
stukjes hoor, maar mooi genoeg
om mee naar huis te nemen. Ik
vind het werk hartstikke leuk en het
geeft me ook nog eens veel voldoening. Zolang ik gezond ben, blijf ik
vrijwilliger bij de Noorderbrug,’ zo
besluit ze.

Rondleidingen Beekdal de
Messchen
Voor bewoners van Marsdijk. Gratis
rondleidingen. Start vanaf ‘De Kei’ aan
het Kleuvenveld. om 13.00, 14.00 en
15.00 uur.

πππ

Inloopbijeenkomst Opvangvoorziening Maria in
Campislaan
Op maandag 30 mei is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden van de
toekomstige opvangvoorziening van het

Tien ondernemers hebben vorige
week kennisgemaakt met ’hun’
jonge werkzoekende. Zij gaan de
jongeren coachen richting opleiding
of werk.
In het Strandpaviljoen aan de
Baggelhuizerplas benadrukte wethouder Albert Smit de onmisbare
samenwerking tussen ondernemers
en overheid. ‘Dit is een mooi voorbeeld van hoe we samen maatschappelijke kwesties oppakken’.
Ontdek je talent
Voor de jongeren had Smit een
boodschap. ‘Iedereen heeft talent
en jullie coach gaat je helpen dit
talent te ontdekken.’ De wethouder
voorzag zijn boodschap van een

voorbeeld uit eigen praktijk. ‘Mijn
dochter zei laatst tegen mij ‘’pap,
gebruik je talent‘’. Ze wist dat ik bij
een opening moest trommelen. Dit
gaf mij de moed om het gewoon te
doen.’
Coachproject
De komende twee jaar gaan honderd ondernemers uit Assen, Aa
en Hunze en Tynaarlo aan de slag
met jongeren op zoek naar werk. De
Stichting Assen voor Assen, aanjager van het project, werkt nauw samen met Werkplein Baanzicht. De
NAM en de gemeente Assen zorgen
voor financiële ondersteuning. Een
mooi voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid, die de Stichting
Assen voor Assen wil bevorderen.

Maak kennis met je wijk
Door Pittelo trekt deze zomer
een karavaan met aan boord het
wijkforum, de gemeente, politie,
maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen uit Pittelo.
De deelnemers van de karavaan
willen op deze manier kennismaken
met wijkbewoners en hen vertellen
wat zij doen en wat ze voor inwoners kunnen betekenen.
Ook informeren ze u graag over
de activiteiten in uw wijk. Zo krijgt
u de kans uw wijk van een andere
kant te leren kennen. En weet u
waar u terecht kunt met vragen en
opmerkingen, of voor uw favoriete
hobby of sport.

Naast kennismaken met elkaar en
met de wijkorganisaties is de karavaan ook een ideeënbus, waar u uw
zorgen, klachten of suggesties over
uw woonomgeving kunt delen. Kom
dus deze zomer naar de karavaan en
leer je wijk kennen.
De karavaan staat van 19.00 – 21.00
op de volgende locaties:
- donderdag 16 juni: Pittelo Midden,
Geulstraat/Lekstraat
- woensdag 14 september: Marnepad
- donderdag 29 september:
De Boerderij, Rijnstraat 2
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ria Haan, voorzitter
van het wijkforum, riahaan@telfort.nl

πππ
Zaterdag 28 mei

Ondernemers coachen jonge werkzoekenden

De karavaan komt eraan

27 mei

Wijkbezoek college van B&W
aan Assen-Oost

motorische problemen. Op dinsdagmiddag komen zij naar de Noorderbrug voor vrijetijdsbesteding. Het
aanbod is groot. ‘Je kan borduren,
schilderen, kaartjes of sieraden
maken, breien of computeren’, somt
Gea op. ‘In mijn groep zit een man
die met één hand beelden zaagt
uit gasbeton. Een tweede man is
verslingerd aan borduren. Ik help
mensen als ze niet verder kunnen,
een draad in een naald prutsen als
je een hand mist is nou eenmaal
lastig, net zoals schilderen als je niet
goed een kwast kunt vasthouden.
Dan spring ik bij. De producten die
de cliënten maken, zijn te koop in
het winkeltje De Banier.’

Afval brengen niet langer gratis
In de gemeentegids 2011 staat nog
dat inwoners van Assen 900 kilo
gratis afval kunnen brengen naar
het milieupark. Deze regeling is
per 1 januari 2011 vervallen.
Vanaf 1 januari 2011 betaalt u voor
het brengen van grofvuil. Voor
inwoners met een geldige milieupas is dat 10,18 per kilogram.
Bezoekers die gebruik maken
van een dagpas betalen 1 0,23 per
kilogram.

Inlevering van witgoed, glas, kleding, papier, ijzer en andere her te
gebruiken artikelen, blijft gratis. Dat
geldt ook voor klein chemisch afval.
Inwoners mogen tweemaal per jaar
gratis hun tuinafval brengen, in het
voorjaar en in het najaar.
De exacte data worden gepubliceerd
in Berichten van de Brink en op
assen.nl.
U kunt op het milieupark alleen
betalen met PIN-pas of Chipknip.

College bezoekt Noorderpark

Arabische les voor B&W
Het college van B&W bezoekt deze
periode weer een aantal wijken van
Assen. Afgelopen vrijdag was het
de beurt aan Noorderpark.
Per fiets trok het college de wijk
in, samen met het bewonersoverleg. Er waren veel tussenstops
onderweg. Zo gaf PromensCare
een toelichting op de nieuwbouw
van de Arkel aan de Smetanalaan.
Ook bezochten B&W de Renn4
school voor speciaal onderwijs aan
de Vivaldilaan. Aan de Treubstraat
volgde een gesprek met medewer-

kers van de zwerfjongerenopvang
en een ontmoeting met GGZ.
Ten slotte namen de collegeleden plaats in de schoolbanken
van de Componist voor een lesje
Arabisch. Geheel in stijl werd de
bijeenkomst afgesloten met Arabische hapjes, terwijl B&W zich
lieten bijpraten door bestuursleden van de Componist en buurtcontactpersonen.
Volgende week bezoekt het college
Assen-Oost.

De bermen in Assen staan weer in bloei! De bermen zijn zo ingezaaid dat er praktisch
de hele zomer verschillende bloemen bloeien. Nu zijn dat margrieten, klaver en
klaprozen. De diverse planten trekken verschillende dieren aan. Zo komen er veel
hommels en vlinders af op de bermen. Met de natuurlijke bermen draagt Assen bij
aan biodiversiteit.
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Met spoed gevraagd:
adviseurs UBa

vervolg Wijknieuws
Leger des Heils aan de Maria in Campislaan. Zowel de gemeente als het Leger
des Heils zijn aanwezig om vragen van
wijkbewoners te beantwoorden.

Stichting Uitkeringsgerechtigden
Beraad Assen zoekt vrijwilligers
die cliënten willen helpen bij:

Het inloopspreekuur begint om 19.30
uur en is in wijkcentrum De Steiger.

πππ

Op de hofstede leer je er van alles over
Aerobics voor ‘allochtone’
vrouwen
Sportbuurtwerk en Kleurrijk Assen van
de gemeente Assen organiseren elke
week ‘aerobics voor vrouwen’. Kom een
keer kijken of meedoen!
- Wanneer: elke woensdag (niet in de
vakanties), van 10.00 tot 11.00 uur
- Waar: in wijkcentrum De Componist,
Paganinilaan 15 te Assen
- Kosten: 5 euro per maand
- Meer informatie: Elly Buursema, sportbuurtwerker gemeente Assen,
tel: 06-13093839 of mail naar
e.buursema@assen.nl

πππ

Uit

nieuws

t/m 26 mei

Avondwandelvierdaagse. Start bij De
Bonte Wever. Assen e.o. www.dezwa
luwenassen.nl/avondvierdaagse

28 mei
3e Winkelrijk Marsdijk Run. Wijk
Marsdijk. www.loopgroep-marsdijk.nl

28 mei, 10.00-16.00 uur

Dag van de Bouw: Rondleiding op de
bouwplaats De Nieuwe Kolk. Bouwplaats
de Nieuwe Kolk

28 mei, 17.00-23.00 uur
2 the Maxx. Marsdijkhal, Kleuvenstee

28 en 29 mei
Menwedstrijd. Recreatiegebied
Baggelhuizen. www.sunrise-stables.nl

28 en 29 mei
Nationaal Kinderboerderijweekend.
Kinderboerderij De Hofstede, Bosrand 1

foto: Rudy Leukfeldt

29 mei, 14.30-15.30 uur
Jeugdtheater Vieronsfeest met twee gevaarlijke piraten. Openluchttheater Tivoli,
Bosrand. www.stichtingdehofstede.nl

1 juni
Buitenspeeldag (voorheen Nationale
Straatspeeldag). Diverse locaties

3 juni, 18.00-21.00 uur
Super Leage City Demo Race + activiteiten in het centrum. Vaart ZZ

3 juni, 20.15 uur
Studentenorkest Mira. Adventskerk.
Lindelaan. www.gsomira.nl

3 t/m 5 juni
Superleague Formula Grand Prix Assen.
TT Circuit. www.tt-assen.com
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Wanneer voelt de kip zich kiplekker?
Tijdens het nationaal kinderboerderijenweekend op 28 en 29 mei van
9 00 – 16.30 uur. leer je op Kinderboerderij De Hofstede van alles over
het welzijn van dieren.

Wanneer voelt een kip zich kiplekker? Is een geit graag buiten? Er ligt
een route voor je klaar die je zelf
op en rond de kinderboerderij kunt
lopen.

- Krijgen of houden van uitkeringen en voorzieningen.
- Aangifte inkomstenbelasting.
- Aanvragen kwijtschelding
gemeentelijke belasting en waterschapbelasting.
- Aanvragen huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.
- Aanvragen hulp bij schulden.
De sociaal adviseur beschikt over:
- Algemene kennis van het sociale
zekerheidsstelsel.
- Algemene kennis van het belastingrecht en belastingtoeslagen.

- Mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
De sociaal adviseur is, afhankelijk
van opleiding en ervaring, bereid extra cursussen te volgen. Een ervaren
sociaal adviseur begeleidt beginnende adviseurs. Graag reageren
per mail met een motivering naar
de secretaris, Corrie Overbeeke
cor.overbeeke@planet.nl
(UBA) komt op voor de belangen
van mensen met een uitkering of
minimuminkomen U kunt er gratis
terecht voor advies en informatie.
UBA houdt inloopspreekuren in het
gebouw van de Stichting Maatschappelijk Werk Noordermaat.

Bekendmakingen
Bouwen
Omgevingsvergunningen
Sinds 1 oktober is de omgevingsvergunning van kracht. de omgevingsvergunning maakt het u gemakkelijk:
u kunt in het vervolg onder meer
bouwen, slopen en kappen met één
aanvraag regelen. elke week publiceren
we de aanvragen en de verleende vergunningen in het drenthe Journaal, in
Berichten van de Brink.
tot en met 17 mei zijn bij de balie,
vergunningen en handhaving, de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend.
- A.H.G. Fokkerstraat 5, het verbreden
van een inrit
- Alkmesschen 29, het plaatsen van
een carport
- Asserstraat 121 te Ubbena, het bouwen van een paardenrijbak
- Graswijk 30, het bouwen van een
pluimveestal met eierinpakafdeling
- Groningerstraat 197, het uitbreiden
van de woning
- Het Sticht 3, het tijdelijk plaatsen
van een kantine
- Hofstukken 128, het vestigen van
een bedrijf aan huis
- Jan Fabriciusstraat/ Kloekhorststraat/ Rolderstraat, het wijzigen van
de constructie
- Mahlerplaats 1, het kappen van een
prunus
- Min. Cremerstraat 13 te Zeijerveld,
het aanplanten van een bos
- Nijlandstraat 104 t/m 186, het bouwen van een appartementencomplex
met 42 huurwoningen
- Pelinckhof, voor de Nieuwe Kolk, het
plaatsen van een kunstwerk
- Rolderstraat 16, het vernieuwen, het
gedeeltelijk vergroten en gedeeltelijk
slopen van het pand
- Saffierstoep 30, het uitbreiden van
de woning
- Taxusplantsoen 24, het plaatsen van
zonnepanelen
- Torenlaan 2, het plaatsen van een
reclame-uiting
- Vaart N.Z. 46, het intern wijzigen
van het monumentale pand
- Violenstraat 62, het wijzigen van de
bestemming
- Witterweg 51, het bouwen van een
loods

Rectificatie
in de Berichten van de Brink van 19
mei stond bij aanvragen omgevingsvergunning:
- Vlasveld 17, het wijzigen van de
gevel. dit moet zijn vlasveld 27.
deze aanvragen worden gepubliceerd
om belanghebbenden vroegtijdig op de
hoogte te stellen. deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen
van bedenkingen/bezwaren mogelijk
is. de plannen waarbij dit wel mogelijk
is, worden te zijner tijd met toelichting bekend gemaakt onder de kop
‘ontwerpbeschikkingen’ of ‘verleende
omgevingsvergunningen’ etc.

Omgevingsvergunningen
van 12 tot en met 18 mei hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden. de datum verzending staat tussen haakjes.

• Omgevingsvergunningen
reguliere procedure
- Epe 20, het uitbreiden van de woning (17/5)
- Haverhullen, het in gebruik nemen
van gemeentegrond (12/5)
- Minervalaan hoek Apollopad, het
aanleggen van een uitweg (17/5)
- Muddegoorn t.o. nr. 66 en 68, het in
gebruik nemen van gemeentegrond
(12/5)
- Zuidersingel 10, het kappen van 10
lindes, 1 berk, 1 esdoorn, 1 haagbeuk, 2 populieren en 2 thuja’s, onder voorwaarde van herplant (18/5)

het voorontwerp van het bestemmingsplan is voorgelegd aan de bevolking en een groot aantal overlegpartners. de ontvangen reacties hebben
aanleiding gegeven tot een wijziging
van het voorontwerpbestemmingsplan.
Gedurende een termijn van zes weken,
met ingang van 27 mei 2011, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld naar
keuze schriftelijk dan wel mondeling,
zienswijzen over het ontwerpplan bij
de gemeenteraad kenbaar te maken.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen
naar de Gemeenteraad, Postbus 30018,
9400 ra assen. voor het indienen van
mondelinge zienswijzen kunt u een
afspraak maken en contact opnemen
met mevr. e. Langbroek, telefoon
14 0592.

Milieu

• Geweigerde vergunningen
(reguliere procedure)

Bestemmingsplannen

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Smetanalaan
536
Burgemeester en wethouders maken
het volgende bekend, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de
Wet ruimtelijke ordening.
het ontwerpbestemmingsplan Smetanalaan 536 ligt vanaf 27 mei 2011
gedurende zes weken, ter inzage bij de
Publieksbalie vergunningen en handhaving, in het stadhuis. daarnaast kunt
u het bestemmingsplan raadplegen op
www.assen.nl.
het ontwerp bestemmingsplan Smetanalaan 536 ligt binnen de grenzen
van het geldende bestemmingsplan
‘assen-noord’. Op onderhavig perceel
was voorheen de school de arkel gevestigd. Promens care is van plan hier
een nieuwe speciale woonvoorziening
te realiseren, voor mensen met een
verstandelijke of psychische beperking.
Bij de planopzet is aangesloten bij de
systematiek van recent opgestelde
bestemmingsplannen.

Waar zijn wegwerkzaamheden?
in Berichten van de Brink vindt u een
actueel overzicht van stremmingen
en omleidingen onder het kopje
verkeer. voor wegwerkzaamheden
kunt u ook kijken op www.assen.nl /
actueel / wegwerkzaamheden.

Afsluiting wegen
Marsdijk Run

vanwege de Marsdijk run op zaterdag 28 mei van 08.00-14.00 uur, zijn
gedurende die tijd de volgende wegen
afgesloten voor het verkeer:
- hannie Schaftweg en kleuvenstee,
gedeeltelijk.

- Port Natalweg 26, het vestigen van
een bedrijf aan huis (13/5)
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de dag van verzending van
het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van B en W, Postbus 30018,
9400 ra assen. als belanghebbenden
een bezwaarschrift hebben ingediend
kunnen zij ook de President van de
arrondissementsrechtbank, Postbus
30009, 9400 ra assen, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

Verkeer

Meldingen Wet Milieubeheer
de volgende meldingen als bedoeld in
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer,
op grond van het besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer,
zijn ontvangen:
- Amerikaweg 46 – Muusdontje installatie& renovatie, voor het veranderen/uitbreiden van het bedrijf
- Burg. De Dreuplein 108 – Lidl nederland Gmbh, voor het veranderen/wijzigen van de indeling van het
bedrijf
- Griekenlandlaan 26 – Medako, voor
het oprichten en in werking hebben
van een bedrijf in bouwservice en
dienstverlening in de bouw
- Kleuvenstee 8 – Lidl nederland
Gmbh, voor het veranderen/wijzigen van de indeling van het bedrijf
- Spanjelaan 44 – Popken Metaal b.v.,
voor het oprichten en in werking
hebben van een bedrijf in profileren
van stalen profielen en aluminium
d.m.v. koud rolvormen
alle bovengenoemde bedrijven zijn
gevestigd in assen.
de inrichtingen moeten voldoen aan
de milieuvoorschriften die zijn opgenomen in de bijlage van het betreffende
besluit.
Ter inzage
U kunt de stukken inzien bij de Stadsbalie, afdeling vergunningen en handhaving, dagelijks van 9.00 tot 12.00
uur en op afspraak.

verder zal op de volgende wegen enige
overlast kunnen ontstaan:
- Beemdpad, ruskenbeemd, fietspad
langs hannie Schaftweg,
kleuvenstee, volmachtendreef, anne
Frankpark oversteek Jan Palachweg,
Markepad + brug, bruggetje naar de
Griekenlandlaan, italiëlaan,
Messchenpad, Markebrug, Groene
dijk ZZ, Buitenbree, Markedreef en
Boerhoorndreef.

Buitenspeeldag (voorheen
Nationale Straatspeeldag)

in het kader van de Buitenspeeldag
op woensdag 1 juni, zijn die dag de
volgende wegen c.q. weggedeelten
afgesloten:
De Lariks
- Sluisstraat, gedeeltelijk: 13.30-16.30 uur
Kloosterveen
- busbaan aletta Jacobsweg, ter
hoogte van de scholen en gedeelte
hazelaarhof: 11.30-16.30 uur
Marsdijk
- tymanshof: 11.00-18.00 uur
- Opaalstoep, gedeeltelijk: 12.3017.00 uur
- Baanderheugte: 11.00-18.00 uur
Pittelo
- rijnstraat, gedeeltelijk, vanaf kruising Weth. Bergerweg tot
Moezelstraat: 10.00-18.00 uur
Noorderpark
- Paganinilaan, gedeeltelijk: 10.0017.00 uur
- entingestraat + Olgendaardstraat,
gedeeltelijk: 09.00-17.00 uur
Baggelhuizen
- hunsingostraat, gedeeltelijk: 10.0018.00 uur
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Gewijzigde routes voor inzameling huisvuil

vervolg Uit nieuws

4 juni, 13.00-17.00 uur

Vanwege de Buitenspeeldag worden
er in de straten waar de buitenspeeldag wordt gehouden op woensdag
1 juni, gewijzigde routes gereden
voor het inzamelen van huisvuil.
Containers moeten, conform de afvalkalender en de geldende regels,
om 07.30 uur aan de straat staan:
buiten de wegafzettingen.

Jazzmiddag met Bigband Blue Note, de
band Groove Gallery, Tuesday@8 en
Jazzfanfare. Gouverneurstuin.
www.stichtingdehofstede.nl

QBuzz

Tijdens de Buitenspeeldag zijn een
aantal bushaltes vervallen. Bij de
betreffende haltes wordt u verwezen
naar een alternatieve halte.

4 juni
Art Explosion, Centrum

5 juni, 12.00-13.00 uur
Lunchconcert: Mudanthe met o.a. Afrikaanse muziek. Openluchttheater Tivoli,
Bosrand. www.stichtingdehofstede.nl

Tijden kosteloos trouwen gewijzigd
De ambtenaar van de burgerlijke stand
heeft besloten de tijden aan te passen
waarop men kosteloos een huwelijk of
geregistreerd partnerschap kan sluiten.

Exposities
26 mei t/m 18 juni
Tentoonstelling Investigations- on artistic research. DeFKa Campis, Venestraat
88. www.defka.nl

Superleague 3 juni

Verkeersbesluit

t/m 24 juni

B en W hebben een tijdelijk verkeersbesluit genomen voor de City Race
Demo. Vanwege de Superleague races
worden op 3 juni demonstraties gehouden langs de Vaart.

Expositie ’40 jaar ingrijpende kunsten’,
CBK Drenthe, Nijverheidsweg 35a.
www.cbkdrenthe.nl

Hiervoor worden de volgende verkeersmaatregelen genomen op 3 juni van
12.00 tot 0.00 uur, overeenkomstig de
tekening bij dit besluit.
Er wordt een stopverbod ingesteld
door het plaatsen van het bord E02
van bijlage I van het RVV 1990 op de
volgende wegen:
-	Vaart ZZ
-	Vaart NZ, tot Witterbrug
- Weiersstraat, locatie achterzijde
Hema

t/m 29 juni
Tentoonstelling: Atelier 8, schilderijen
en kunstobjecten gemaakt door mensen
met een verstandelijke beperking.
Markehuus, Scharmbarg 35

t/m 30 juni
Expositie van de Asser beeldende kunstenares Bep Leenstra-Borsje; schilderijen,
tekeningen en zeefdrukken. Geopend
vrijdags 10.00-12.00 uur en zondags
rond 10.00 uur.

t/m 30 juni
Expositie van de Molenstichting Drenthe
in het Erfgoedpunt Assen. Bibliotheek,
Forum 109. www.bibliotheekassen.nl

Aanmelden evenementen
- Aanmelden: telefoon 366785 of
h.kunstman@assen.nl, minimaal
één week voor plaatsing.
- Foto’s: minimaal 300 dpi/jpg-bestand.
- Meer informatie: www.ditisassen.nl

π PvdA

Moerbeistraat 8,
9408 BA Assen,
tel. 461564,
assen@pvda.nl
www.assen.pvda.nl
π ChristenUnie
Beekeerdhamel 21,
9403 XA Assen,

De volgende wegen worden afgesloten
-	Vaart NZ vanaf Delft tot aan de Weiersstraat
-	Vaart ZZ vanaf de Balkenweg tot de
Collardslaan
- Weiersstraat vanaf de Alteveerstraat
-	Collardslaan vanaf het Kerkplein
-	Kerkstraat vanaf de Torenlaan
- Witterstraat vanaf de Rode Heklaan
tot en met Vaart ZZ
De volgende straten worden afgezet
door plaatsing van het bord CO1 van
bijlage I van het RVV1990:
- Weiersstraat / Alteveerstraat
- Weiersstraat / Weiersloop
-	Het Kanaal / Vaart NZ
- Witterstraat / Rode Heklaan
- Balkenweg / Europaweg–West
-	Vaart NZ / Oude Hoofdvaartsweg
-	Vaart NZ / Troelstralaan
-	Het Kanaal / Sluisstraat
-	Collardslaan / Kerkplein
-	Kerkstraat / Torenlaan
-	Kerkhofslaan / Vaart ZZ
-	Emmastraat / Vaart ZZ
- Gymnasiumstraat / Vaart ZZ
-	Van Heuven Goedhartlaan / Vaart
NZ
-	Vaart NZ / Delft

tel. 344346,
fractie@assen.chris
tenunie.nl
www.assen.christen
unie.nl
π CDA
Wulpmesschen 16,
9403 ZP Assen,
tel. 342457,
thilla@home.nl
www.cda-assen.nl

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen
Telefoon: 14 0592 / 0592-366911
Internet: www.assen.nl
Email: info@assen.nl

Bezwaar
Iedere belanghebbende die het met dit
besluit niet eens is, kan daartegen binnen zes weken na de datum van openbare bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. Deze kunt u
sturen naar het college van
B en W, dienst Stadsontwikkeling,
Postbus 30018, 9400 RA te Assen.

Wijzigingen burgerlijke stand

Try-out theehuis op de begraafplaats.
Begraafplaats De Boskamp

Politieke Partijen

Ter inzage
Het verkeersbesluit treedt in werking
op 3 juni en ligt, met bijbehorende situatieschets, vanaf de dag na publicatie
zes weken ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis.

Ter inzage

5 juni, 11.00-17.00 uur

πππ

- Slinge / Vaart NZ
- Stroom / Vaart NZ
-	Vaart ZZ / Gasfabriekstraat

π VVD

Langbree 11,
9403 GB Assen
tel. 858255, pmolt
maker@home.nl
www.vvdassen.nl
π PLOP
Postbus 507,
9400 AM Assen,
tel. 374919,
secretariaat@plop-

π Openingstijden stadhuis:

Reglement burgerlijke stand vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben
op 12 mei het Reglement burgerlijke
stand gemeente Assen 2011 vastgesteld. Hierin wordt onder meer het volgende geregeld: benoeming ambtenaar
burgerlijke stand, locaties voor huwelijken / geregistreerde partnerschappen
en openingstijden bureau burgerlijke
stand. Het Reglement burgerlijke stand
van 1995 wordt per 1 juni 2011 ingetrokken.
Het besluit en het reglement liggen
voor iedereen gedurende zes weken ter
inzage bij de informatiebalie van het
stadhuis.

Openbare vergaderingen

Vergadering donderdag 19 mei

Raadsbesluiten

Jaarrekening
De raad heeft de jaarrekening 2010
unaniem vastgesteld. De inkomsten en
uitgaven over 2010 zijn nagenoeg in
evenwicht.
Voorjaarsnota
De raad heeft ingestemd met de Voorjaarsnota 2011. Dit betekent ook dat
de raad akkoord is met de wijzigingen
en bijstellingen van de begroting en de
programmabudgetten 2011. De voorjaarsnota rapporteert over de actuele
stand van zaken en over uitvoering van
de begroting 2011, die in november
vorig jaar is vastgesteld. Het beeld
is over het algemeen positief. De financiële situatie blijft zorgelijk. PLOP
GroenLinks en SP stemden tegen de
voorjaarsnota.

Omdat het niet mogelijk is de exacte
data te vermelden vanwege onbekende
weersomstandigheden zal Combinatie
Onderbouw Citadel Assen de omwonenden twee dagen voor aanvang van
het werk informeren over de exacte
data.
tel. 318810, ma/di/do
9.30-15.00 uur,
l.punt@assen.nl
www.groenlinks
assen.nl
π D66
	Iepenlaan 23,
9401 LS Assen,
tel. 312468,
info@d66-assen.nl
www.d66-assen.nl

- Stand van Zaken Ontvlechting/Verzelfstandiging Plateau
- Plateau Jaarverslag 2010
- Samenwerkingsverband Weer Samen naar School – Zorgplan 20112012
- Samenwerkingsverband Weer
Samen naar School – Begroting
2011-2012
De vergaderstukken liggen ter inzage
bij de informatiebalie van het stadhuis.
U bent van harte welkom bij de vergaderingen.

Gemeentelijke belastingen
2011

Als u een aanslag Gemeentelijke Belastingen heeft ontvangen en geen gebruikmaakt van automatische incasso,
dan moet u er zelf voor zorgen op tijd
te betalen. De verschuldigde termijnbedragen moeten voor de vervaldag die
op de aanslag staat, binnen zijn bij de
gemeente. Als u te laat betaalt bent u
invorderingskosten en wettelijke rente
verschuldigd.

Sportraad
De Sportraad vergadert op maandag
30 mei om 19.30 uur in zaal 2 van het
stadhuis.
Op de agenda staat onder meer:
-	Vragenhalfuurtje inwoners Assen
-	Introductie nieuwe Sportraadleden
-	Reactie op visie Sport
- Werkafspraken
-	Kennispraktijk – Beweging in Beeld
De Sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijke

Betalingsregeling
Kunt u de aanslag niet op tijd betalen,
neem dan contact op met de gemeente
voor het treffen van een betalingsregeling. Doe dit voor de vervaldag, om te
voorkomen dat u invorderingskosten
moet betalen.
Als u een betalingsregeling overeenkomt, bent u invorderingsrente verschuldigd als één of meer betalingen
na de vervaldag worden gedaan.

Spreekuur burgemeester
en wethouders
-	De wethouders hebben elke maandag spreekuur van 09.00 tot 10.00
uur.
-	De burgemeester heeft spreekuur op
afspraak.

Assistent wijkbeheerders
Vragen over uw wijk? Neem contact op
met de assistent wijkbeheerder.
π Marsdijk, Lariks, Peelo, Pittelo en
Noorderpark: Rob Winter,
telefoon 366778.
π Assen-Oost, Assen-West, Centrum,
Kloosterveen en Buitengebied:
Peter Zwaans, telefoon 366287.

in het stadhuis of via tel. 06-22919568.

Colofon

gende stoeptegels, illegaal gestort of niet
opgehaald huisvuil, iets dat in uw woonomgeving hersteld moet worden etc.
Telefoon 366166 / meldpunt@assen.nl
π Brandweer Assen: J. Fabriciusstraat
60, telefoon 324600 / brandweer@assen.nl
π Milieupark ‘Het Kanaal’:
Van Doornestraat 11, geopend ma. t/m vr.
07.30-17.00 uur, za. 9.00-13.00 uur

Berichten van de Brink is de enige officiële
uitgave van de gemeente Assen en verschijnt
wekelijks in het Drenthe Journaal en op
www.assen.nl. Het Drenthe Journaal kunt u
afhalen in het stadhuis of in wijkcentra.

π Meldpunt: Voor vragen over loslig-

De Bestuurscommissie Plateau Openbaar Onderwijs vergadert op maandag
30 mei om 20.00 uur in zaal 1 van het
stadhuis.

Denk aan de vervaldata betalingen

Burgemeester en wethouders hebben
aan Combinatie Onderbouw Citadel
Assen ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 4.6. van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente
Assen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd
in juni en juli; van week 22 tot en met
30.

Bestuurscommissie
Plateau Openbaar Onderwijs

Stadsbroek
De raad heeft groen licht gegeven voor
openluchtzwembad, MEC en wielercentrum, zie pagina 5.

Ontheffing vanwege
mogelijke geluidsoverlast

Deze ontheffing is verleend voor de
Citadel te Assen voor het verpompen
en vervolgens mechanisch afwerken
van beton. Aangezien er diverse materialen gebruikt worden, is geluidsoverlast voor direct omwonenden te
verwachten. Ook zullen bepaalde werkzaamheden lichtoverlast geven.

sportbeleid en de uitvoering ervan aan
het college van B en W.

Op de agenda staat onder meer:

Algemene Plaatselijke
Verordening

assen.nl
www.plopassen.nl
π SP
	Anreperstraat 110,
9404 LH Assen.
tel. 314478,
assen@sp.nl
www.assen.sp.nl
π GroenLinks
	Vaart ZZ 71,
9401 GJ Assen,

maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur
zonder afspraak, 13.00 - 17.00 uur
(donderdag tot 19.00 uur) op afspraak.
π Wmo loket: informatie en advies over
wonen, welzijn en zorg.
.Openingstijden stadhuis / Tel. spreekuur: ma.t/m vr. 9.00-10.00 en 14.0015.00 uur / wmo@assen.nl
π Spreekuur mantelzorg:
ma. 10.00-12.00 uur, di. 13.00-15.00 uur

Combinatie Onderbouw Citadel Assen
zal er al het mogelijke aan doen om
het geluid tot een minimum te beperken. Toch zal er sprake zijn van enige
geluids- en lichtoverlast. Wij vragen uw
begrip hiervoor.
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- Klachten bezorging: Boom regionale
uitgevers, distributie@boom.nl, ma t/m
vr. 8.30 - 17.00 uur, tel. 0522 - 85 85 80.

- E-mail:
berichtenvandebrink@assen.nl
- Redactie: gemeente Assen
- Druk en vormgeving:
Boom regionale uitgevers Meppel

Aan de inhoud van Berichten van de
Brink kunnen geen rechten worden
ontleend.

