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Spreekuur
Hulpmiddelencentrum

Elke woensdag, 12.00 tot 16.00 uur,
Zorggroep Drenthe, Industrieweg 15
Het inloopspreekuur is bedoeld voor
kleine reparaties aan een rolstoel,
driewielﬁets of een scootmobiel van
het Hulpmiddelencentrum. Het gaat
om reparaties die in ongeveer 15 minuten verholpen kunnen worden
door de monteur en niet voor onderhoud aan uw voorziening. Voor het
maken van een afspraak voor onderhoud kunt u telefonisch een afspraak maken met het Hulpmiddelencentrum via 0511–460650.

Gemeenteraad heeft
zomerreces

De gemeenteraad heeft
zomerreces. Daarom zijn er
geen raadsvergaderingen in
augustus. De eerst volgende
vergaderingen zijn op:
Consulterende raadsbijeenkomst
5 september om 19.00 uur,
stadhuis, raadzaal
Raadsvergadering
12 september om 19.00 uur,
stadhuis, raadzaal

Oproep aan (sport)verenigingen en organisaties

Doe mee aan de NOC*NSF Nationale Sportweek!
Van 20 tot en met 29 september draait alles in Assen om sporten en bewegen. Assen is namelijk een van de drie hostcities van de NOC*NSF
Nationale Sportweek. Een mooie kans om sport in Assen op de kaart te zetten en te laten zien waar we trots op zijn! De hele week worden inwoners
uitgedaagd om deel te nemen aan verschillende sporten.
Doet uw (sport)vereniging
of organisatie mee?
De nationale sportweek is een
kans voor uw (sport)vereniging of
organisatie. Laat inwoners uit
Assen kennis maken met uw
activiteiten! Het hoeft niet iets
groots te zijn.

Denk aan een avondje gratis
meetrainen, laat kinderen hun
vriendjes/vriendinnetjes
meenemen of nodig de
buurtbewoners uit voor een
kofﬁemoment tijdens de
wedstrijd.

Ook een bestaande activiteit
kunt u tijdens deze week extra
aandacht geven. Bijvoorbeeld
een open dag of activiteit die
al gepland is. Er is van alles
mogelijk!

Activiteit aanmelden?
Doe dat voor 1 september
op www.assen.nl/sportweek

De onderwerpen kunt u bekijken
op www.gemeenteraad.assen.nl

Summerbreak begint maandag 19 augustus!
Het duurt niet lang meer en dan begint Summerbreak aan de Baggelhuizerplas! Van maandag 19 augustus tot en met donderdag 22 augustus (van
10.00 tot 16.00 uur) organiseert Vaart Welzijn het jaarlijkse evenement vol
leuke en sportieve activiteiten voor jong en oud.
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Kent u het Drents
Energieloket?

Bij het Drents Energieloket kunt u
terecht voor een goed en onaf hankelijk advies om energie te besparen of
duurzame energie op te wekken in
uw woning. Welke stappen kunt u
nemen? Wat is er allemaal mogelijk?
Zijn er subsidies voor? Als u vragen
heeft kunt u bellen of mailen met
het loket. U krijgt gegarandeerd antwoord. En bent u op zoek naar leveranciers of producten? Het loket kan
u daarover uitgebreid informeren en
adviseren. Neem eens een kijkje op
www.drentsenergieloket.nl

Schrijf u in voor de online
nieuwsbrief!

Wilt u de Berichten van de Brink
wekelijks in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in voor de
online nieuwsbrief! Ga naar
www.assen.nl/
berichtenvande
brink of scan de
QR-code.

Programma
Ouderen kunnen meedoen met een
workshop voedsel uit de natuur, er
is een verhalen verteller en u kunt
schaken, wandelen en ﬁetsen.
Kinderen en oudere jeugd kunnen
waterﬁetsen, kanoën of lasergamen.
Ook is er een buitenglijbaan. Nieuw
is de kinderrommelmarkt en een
speciale woensdagavond voor 12+.
Voor de allerkleinsten is er peuterdans en een springkussen.
Donderdag staat de grote stormbaan
weer voor iedereen klaar. Dit jaar is
deze met 250 meter groter dan ooit!

Veel informatie van verschillende
organisaties
Op het gebied van welzijn geven verschillende organisaties informatie
over geld besparen, een gezonde
leefstijl, zorgen voor naasten en het
aanvragen van een bijdrage om kinderen mee te kunnen laten doen
aan sportieve of creatieve lessen.
Vaart Welzijn organiseert de activiteiten samen met bedrijven, stichtingen en (sport)verenigingen uit
Assen.

Kom ook!
Aanmelden kan op de dag zelf op
het terrein bij de aanmeldtent. Deelname is gratis. Meer weten over
Summerbreak?

Neem dan contact op met het buurtteam in de wijk. Kijk voor de
contactgegevens op
www.vaartwelzijn.nl. Of mail naar
summerbreak@vaartwelzijn.nl.

Kruising Maria in Campislaan/Selma Lagerlöflaan
volgende week gestremd
Van 19 augustus tot en met 20 september is de kruising Maria in Campislaan/Selma Lagerlöﬂaan gestremd voor het gemotoriseerde verkeer. Onder de
kruising komt een nieuwe riolering. Ook krijgt de kruising nieuw asfalt. Het
verkeer wordt omgeleid via de route Groen van Prinstererlaan – Nobellaan en
Vaart ZZ.
Volg hiervoor de gele borden. Fietsers en voetgangers worden langs
het werk geleid. Het winkelcentrum
is bereikbaar vanaf de Nobellaan. En
de scholengemeenschap Vincent van
Gogh vanaf de Maria in Campislaan
óf de Selma Lagerlöﬂaan.
Ook de bussen rijden in deze weken
een andere route. De route en tijde-

lijke bushaltes kunt u vinden op
www.9292.nl.
De werkzaamheden horen bij de
wijkvernieuwing De Lariks, onderdeel van het programma Mijn Buurt
Assen. Hierin werken Woningcorporatie Actium, Vaart Welzijn en gemeente Assen samen om de buurt te
vernieuwen.

Bekendmakingen
Vastgestelde regelingen
digitaal te raadplegen

U kunt alle regelingen die de
gemeenteraad of het college van
burgemeester en wethouders van
de gemeente Assen vaststellen
digitaal raadplegen via https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/zoeken/
gemeenteblad. Er is een wettelijke
plicht voor de gemeente om
alle regelingen op deze website
te publiceren. Voorbeeld van
een regeling is een door de
gemeenteraad vastgestelde
verordening.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 7 augustus de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:
- Aletta Jacobsweg 82, het brandveilig
gebruik van een gebouw;
- Anreep 16, het brandveilig gebruik
van een gebouw;
- Emmastraat 55, het vervangen van
een dakraam;
- Hertshooistraat 38, het uitbreiden
van de woning;
- Industrieweg 17, het uitbreiden van
een gebouw;
- Koopmansplein 1A, het plaatsen van
airco units.

Rectificatie
In de publicatie van vorige week
(week 32) stond bij aanvragen:
- Witterstraat 1, het bouwen van een
woning, dit moet zijn
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-W
 itterstraat, kavel 1, het bouwen
van een woning.
Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is,
maken wij te zijner tijd bekend onder
de kop ‘Ontwerpbeschikkingen’ of
‘Verleende omgevingsvergunningen’.

Verleende omgevingsvergunningen
Tot en met 7 augustus hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden:

Noodkap, tegen een noodkap kan
geen bezwaar worden gemaakt
- Eemland, naast nr. 22, het kappen
van een eikenboom (07/08).

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)

Geweigerde vergunningen
(reguliere procedure)

- Diverse straten in het centrum, het
tijdelijk aanbrengen van banieren
aan lantaarnpalen (06/08);
- Diverse straten in het centrum, het
tijdelijk aanbrengen van banieren
aan lantaarnpalen (06/08);
- Dobbenwal 90, het kappen van één
dennenboom (07/08);
- Heemskerkstraat 7, het uitbreiden
van de garage (05/08);
- IJselstraat 25, het wijzigen van het
gebruik naar naaiatelier (07/08);
- Kennemerland 252, het kappen van
één boom (05/08);
- Kornalijnstoep 34, het plaatsen van
een dakopbouw (01/08);
-M
 osbeemd 10, het kappen van een
beuk, onder voorwaarde van herplant (07/08);
- Oranjestraat, nabij nr 38 t/m 118, het
aanleggen van een uitrit, gebruik gemeentegrond, het plaatsen van een
bouwplaatsinrichting en tijdelijke
woonunits (06/08);
- Sperwerstraat 50, het kappen van

- Bremstraat 191, het kappen van één
boom (05/08);
- Dr. Schaepmanstraat, voor nr. 20,
het kappen van tweelindebomen
(05/08).

Openingstijden stadhuis:
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur
zonder afspraak / 13.00 - 17.00 uur op afspraak
(donderdag tot 19.00 uur).
Vrijdagmiddag gesloten vanaf 12.30 uur.
Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen
kan alleen op afspraak
■ Inwonersplein: Van maandag tot en met vrijdag is er
een inloopspreekuur van 8.30 tot 12.30 uur in het
stadhuis. Daar kunt u zonder afspraak terecht voor
vragen over Wmo, begeleiding, sociale problemen,
jeugd- en opvoedingsvragen en andere voorzieningen.
U kunt een nummer halen bij de balie en plaatsnemen
op de zwarte stoelen tegenover de balie. U kunt ook
bellen via het algemene nummer 14 0592 of kijk op
www.assen.nl.
■

een wilg (05/08);
- Traverse 95, het wijzigen van de gevel (01/08);
- W.A. Scholtenstraat, nabij nr 22, het
kappen van twee bomen, onder
voorwaarde van herplant (07/08);
- Westerwoldestraat 33, het uitbreiden van de woning (06/08);.
- Zernikestraat 11A, het kappen van
een boom (05/08)

Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de dag van verzending van
het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het College van burgemeester en
wethouders, Postbus 30018, 9400
RA Assen. Als belanghebbenden een
bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter
rechtbank Noord-Nederland locatie
Groningen, Postbus 150, 9700 AD
Groningen, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.

Oproep personen
Voor onderstaande persoon ligt een
brief klaar. Deze brief gaat over de inschrijving in de basisregistratie per-

sonen (BRP). De brief kunt tot uiterlijk 21 augustus afhalen in de hal van
het stadhuis.
- De heer A.T.A. Hofwijks.
Laatste bekende adres:
Bosanemoon 4, 9408 LB te Assen.

Verkeersbesluit
Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
B en W maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen tot het
inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Talmastraat te Assen.
Daartoe wordt op de parkeerplaats
aan de Talmastraat te Assen het volgende geplaatst: een bord E06 van
bijlage 1 van het RVV (gehandicaptenparkeerplaats), met een onderbord waarop staat:
“94-DN-KK”. Op de bij dit besluit horende situatieschets is de parkeerplaats gearceerd.
Het verkeersbesluit treedt in werking
op 14 augustus 2019 en ligt, met bijbehorende situatieschets, vanaf deze
datum zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis. Het verkeersbesluit is tevens op
13 augustus 2019 gepubliceerd in de
Staatscourant.
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 richten aan het college van B

Meldpunt: Voor vragen over losliggende stoeptegels, illegaal gestort of niet opgehaald huisvuil,
iets dat in uw woonomgeving hersteld moet
worden, etc. Telefoon 140592 / info@assen.nl
■ VRD (Brandweerzorg): Mien Ruysweg 1,
0592-324660. E: info@vrd.nl
■ Milieupark ‘Het Kanaal’:
Van Doornestraat 11, geopend ma. t/m vr.
07.30-17.00 uur, za. 9.00-13.00
■

& W, Postbus 30018, 9400 RA te Assen.

Spreekuren
Spreekuur burgemeester en
wethouders
Vanwege de zomervakantie vervallen
de spreekuren van de wethouders tot
en met 19 augustus. Vanaf maandag
26 augustus beginnen deze spreekuren weer. Het spreekuur van de burgemeester is op afspraak.

Spreekuur Ombudscommissie
Maandag 9 september, 13.30 uur,
De Nieuwe Kolk
Elke tweede maandag van de maand
houdt de Ombudscommissie een
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur in
De Nieuwe Kolk. Bent u het niet eens
met de afhandeling van uw klacht
door de gemeente, dan kunt u deze
voorleggen aan de Ombudscommissie. Het eerstvolgende spreekuur is
op maandag 9 september. Hiervoor
kunt u een afspraak maken via
www.assen.nl/ombudscommissie of
door te bellen naar 06 12019423.

Wijkcontactpersonen
Heeft u vragen over uw wijk? Neem
contact op met de wijkcontactpersonen via telefoonnummer 14 0592.
Hieronder ziet u welke wijkcontactpersoon u kunt benaderen.
- Marsdijk, Peelo en Kloosterveen:
Gert Siepel
- Assen-Oost, centrum en buitnegebied: Trijnie Prins
- Assen-West: Paul Bouwman
- Lariks, Pittelo en Noorderpark:
Jelmer Norder.

Colofon
Berichten van de Brink is de enige
officiële uitgave van de gemeente
Assen en verschijnt wekelijks in de
Asser Courant en op www.assen.nl.
De Asser Courant kunt u afhalen in
het stadhuis of in wijkcentra.
- Klachten bezorging:
KCC, ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur,
telefoon 088-8002 002
of digitaal via www.assercourant.nl

- E-mail:
berichtenvandebrink@assen.nl
- Redactie: gemeente Assen
- Druk en vormgeving:
NDC mediagroep

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

