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Hulp nodig bij het online
regelen van overheidszaken?

Heeft u soms moeite met het online
regelen van overheidszaken? Bijvoorbeeld bij het doorgeven van een verhuizing of het wijzigen van uw
huurtoeslag? Dan is de cursus ‘Werken met de E-overheid’ misschien
iets voor u. Tijdens deze cursus leert
u bijvoorbeeld om een DigiD aan te
vragen en te gebruiken. Ook leert u
hoe u informatie op kunt zoeken op
websites van de overheid. Zo komen
de websites van de gemeente Assen,
het UWV en de Belastingdienst aan
bod. Er zijn verschillende cursuspakketten, die elk uit vier bijeenkomsten bestaan. Het eerste cursuspakket start op maandag 6 augustus
in de bibliotheek van De Nieuwe
Kolk. Meedoen met de cursus is gratis. U kunt zich aanmelden via www.
dnk.nl. Hier vindt u ook extra informatie over de cursus.

Aan de slag als vrijwilliger in
Assen?

Veel Assenaren doen vrijwilligerswerk om iets te doen voor de buurt,
een vereniging, een maatschappelijke organisatie of voor mensen die
wat hulp kunnen gebruiken. Is dat
ook iets voor u? Kom langs bij het
Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!)
Assen. Zij helpen u een geschikte
vrijwilligersklus te vinden!
Openingstijden
VIP! Assen zit in warenhuis Vanderveen en is in de zomer geopend op
maandag van 13.00 tot 17.30 uur en
op dinsdag tot en met vrijdag van
9.30 tot 13.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.vipassen.nl.

Vernieuwing Havenkwartier een stap dichterbij
Op 17 juli heeft het college van B&W besloten om het Havenkwartier in fasen aan te passen. In het verouderde Havenkwartier van Assen liggen volop kansen voor nieuwe ontwikkelingen.
Het college wil de aandacht eerst
richten op het gebied rondom de haven en de Havenkade. Dit markante
gebied biedt mogelijkheden voor
woningbouw, recreatie en nieuwe
vormen van bedrijvigheid. De werknaam van dit nieuwe gebied wordt
‘Sluiskade’; een naam die verwijst
naar de vorig jaar geopende sluis.

Nieuwbouw
De eerste ontwikkelvisie voor het
Havenkwartier is gemaakt in 2012.
Door de economische crisis waren
er destijds geen partijen die hier interesse in hadden. De gemeente
heeft opnieuw met alle vastgoedeigenaren in het Havenkwartier gesproken. Een aantal eigenaren gaf
aan mee te willen werken aan de

ontwikkeling, een aantal wil dat op
het moment niet. De gespreksronden hebben geleid tot vier mogelijke
locaties die zich goed lenen voor
nieuwbouw. Uiteindelijk heeft het
hele Havenkwartier potentie voor
minimaal 500 woningen.

meente een startbijeenkomst met
alle betrokkenen in de Sluiskade.
Tijdens deze bijeenkomst is er het
streven om een start te maken met
een concreet plan. De gemeente Assen zal hierbij ook op zoek gaan
naar externe ﬁnanciële middelen.

Sluiskade
Na de zomer organiseert de ge-

Word buurtbemiddelaar
Het begint vaak met een kleine ergernis over geluid, de kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto. Maar soms kan het aardig uit de hand
lopen. Buren praten niet meer met elkaar en maken elkaar in het ergste geval
het leven behoorlijk zuur. Er worden buurtbemiddelaars ingezet wanneer buren er samen niet uitkomen. Vaart Welzijn is momenteel op zoek naar
nieuwe buurtbemiddelaars.
Wat doet een buurtbemiddelaar?
Buurtbemiddelaars zijn getraind om
te bemiddelen bij conﬂicten. Deze
onpartijdige bemiddelaars oordelen
en beslissen niet, maar brengen bu-

ren opnieuw met elkaar in gesprek.
Aandacht, respect en vertrouwen
zijn sleutelwoorden in dit gesprek.
Een bemiddelaar gaat altijd samen
met een collega-bemiddelaar op pad

en maakt deel uit van een leuk team.
Buurtbemiddeling is boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk.
Buurtbemiddelaar worden?
In een gratis training leren nieuwe
buurtbemiddelaars vaardigheden
om motiverende gesprekken te
voeren.

BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!

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/berichtenvandebrink
of scan de QR-code.

WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

Vuur maken en barbecueën mag alleen
op speciale picknick- en vuurplaatsen.
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang,
emmer water of brandblusser bij de hand
voor een beginnende brand.
Gooi afval in de daarvoor
bestemde bakken. Smeulend
zwerfafval en glas is regelmatig
een oorzaak van natuurbrand.

Maak foto's of een ﬁlmpje van de situatie.
Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat je dit door kunt
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.
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SMS

Hoe bepaal ik mijn locatie?
De 112-meldkamer maakt gebruik van
sms-veriﬁcatie. Houd je mobiele telefoon
dus bij de hand. Oriënteer je in andere
gevallen met behulp van de aanwezige
aanduidingen van ﬁetsrouteknooppunten
of ANWB-paddenstoelen.

Stookverbod in Assen uitgebreid
Vanwege de aanhoudende droogte is sinds vorige week het stookverbod in de gemeente
Assen uitgebreid.
Normaal geldt er al een algemeen verbod op
het aanleggen, stoken of hebben van vuur in
de open lucht. Momenteel is ook barbecueën
en op een andere wijze eten koken en braden
in de open lucht op gemeentegrond (dus ook
in natuurgebieden!) niet toegestaan. Een barbecue in uw eigen tuin mag wel, maar let
dan wel goed op. U kunt extra maatregelen
treffen door bijvoorbeeld een emmer water
of zand in de buurt te hebben. Daarmee

Lijkt het u leuk om buurtbemiddelaar te zijn? Neem dan contact op
met Ans Veldhuis, coördinator
buurtbemiddeling bij Vaart Welzijn.
Bel naar 06 51 17 72 25 of stuur een
e-mail naar
a.veldhuis@vaartwelzijn.nl.

kunt u een kleine brand snel blussen.
Let ook op met de wind!
Het uitgebreide verbod geldt tot de periode
van droogte voorbij is. Voor extra informatie
en updates kunt u de website van de Veiligheidsregio Drenthe raadplegen: www.vrd.nl.
Meer tips om de kans op een natuurbrand te
voorkomen, vindt u in het kader rechts.

Parkeer nooit op bospaden en
zorg voor een vrije doorgang.

Wat moet ik doen
bij een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit,
blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

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.officielebekendmaking
en.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.

dakkapel;
- Nieuwe Huizen 15 A, het legaliseren
van het uitbreiden van een pand met
een dakopbouw en het realiseren van
een dakterras;
- Vaart N.Z. 12 t/m 18, het wijzigen van
de gevel.

rein), het kappen van 1 acacia en 1
eik, onder voorwaarde van herplant
(24/07);
- Ruiterakker 101, het aanleggen van
een uitrit (19/07);
- Thorbeckelaan 16, het kappen van
1 haagbeuk, onder voorwaarde van
herplant (23/07).

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’.

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.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 25 juli zijn de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:
- Gedempte Singel 44, het plaatsen van
reclame-uitingen;
- Graswijk 35 A, het bouwen van een
woning;
- De Klenckestraat (kadastraal sectie T,
nr. 2586 en 2587), het bouwen van 12
woningen;
- Markedreef 17, het verplaatsen van de
uitrit;
- Marnepad 14, het plaatsen van een

Tot en met 25 juli hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden:
- Amstelstraat 247, het kappen van 1
es, onder voorwaarde van herplant
(18/07);
- Anemoonstraat 111, het wijzigen van
de balkonhekken (18/07);
- Javastraat 3, het wijzigen van de gevel
en het wijzigen van de functies
(24/07);
- Kloekhorststraat 6-20, het wijzigen
van de gevel (19/07);
- Markedreef 17, het verplaatsen van de
uitrit (25/07);
- Nicolaas Beetslaan (nieuwbouwter-

Hoorzitting
Op dinsdag 7 augustus houdt de Algemene commissie bezwaarschriften een
hoorzitting in vergaderzaal 1 van het
stadhuis.
Aan de orde komt het bezwaarschrift
van:
- de heer en mevrouw De Wit en de
heer en mevrouw Luitjes om 16.45

Politieke partijen

9.30-15.00 uur, l.punt@assen.nl/
www.groenlinksassen.nl
■ Stadspartij PLOP, De Wouden 157,
9405 HE Assen, tel. 06-48016486
secretariaat@plop-assen.nl /
www.stadspartijplop.nl
■ V VD, Vreebergen 18, 9403 ES Assen,
tel. 06-36334973, voorzitter@assen.
vvd.nl / www.assen.vvd.nl
■ D66, Kennemerland 274, 9405 LT
Assen, tel. 06-15226862,

 hristenUnie, Derkingehof 31, 9403
C
PD Assen, tel. 06 133 76 278, fractie@assen.christenunie.nl /
www.assen.christenunie.nl
■ P vdA, Moerbeistraat 8, 9048 BA
Assen, tel. 06 11588523,
assen@pvda.nl / www.assen.pvda.nl
■ GroenLinks, Vondellaan 2, 9402 NV
Assen, tel. 06 39211334: ma/di/do
■

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen
Telefoon: 14 0592
Internet: www.assen.nl
E-mail: info@assen.nl
Twitter: @Gemeente_Assen
Facebook:gemeenteassen

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.
■ Inwonersplein: Voor informatie en dienstverlening op het gebied van sociale en gezinsproblemen, begeleiding, Wmo en andere
voorzieningen. Telefonisch via het algemene
nummer 140592 of digitaal via www.assen.nl.
■

uur tegen het besluit van de burgemeester van 22 mei 2018 over het verkeersbesluit verbod (brom)fietsen in
parkeergarage Citadel.
De stukken liggen ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis.
Eventuele wijzigingen t.a.v. de agenda,
vindt u op onze site www.assen.nl onder actueel.

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:
- J.C. van Markenstraat 24 – Bekaert
(Enexis), het starten van een bedrijf;
- Pottenbakkerstraat 14 – Showtrade
EntertainRent c.v., het veranderen
van een bedrijf;
- Ten Oeverstraat 3, Zeijerveen – Kobus, het veranderen van een bedrijf.
De inrichting moet voldoen aan de milieuvoorschriften opgenomen in de bijlage bij het betreffende besluit. Tegen
deze meldingen kan geen bezwaar
worden ingediend.

info@d66assen.nl / http://assen.d66.nl
5 0PLUS, tel. 06-27024391,
c.otto@assen.nl /
https://www.50pluspartij.nl/assen
■ SP, Goorsprake 12, 9451KW Rolde,
tel. 0592-482229, Assen@SP.nl /
www.assen.sp.nl
■ CDA, tel. 06-34895741, r.witteman@
assen.nl / www.cda-assen.nl
■

Spreekuur mantelzorg:
ma. 10.00-12.00 uur, di. 13.00-15.00 uur Vaart Welzijn, Apollopad 5 of via tel. 06-51 17 84 25.
■ 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
■

Ter inzage
U kunt de stukken inzien bij de balie
van Team Bouwen, wonen en ondernemen, dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur
en op afspraak.

Spreekuren
Spreekuur wethouders
De wethouders hebben gedurende de
zomerperiode (van 23 juli tot en met 31
augustus) geen spreekuren.
Vanaf 3 september houden de wethouders weer spreekuren op maandag van
9.00 tot 10.00 uur. De burgemeester
houdt spreekuur op afspraak.

Spreekuur ombudscommissie
Elke tweede maandag van de maand
houdt de ombudscommissie een
spreekuur van 13.30 uur tot 16.30 uur
in De Nieuwe Kolk. Tijdens het spreekuur kunt u klachten over de gemeente
voorleggen aan de ombudscommissie.
Het spreekuur wordt gehouden door
een lid van de commissie, vaak de
voorzitter, die wordt bijgestaan door
een ondersteuner.
Het eerstvolgende spreekuur is op
maandag 13 augustus. Hiervoor kunt u
een afspraak maken. Dat kan via www.
assen.nl/ombudscommissie of door te
bellen naar 06 - 12 01 94 23.

Assistent wijkbeheerders

Vragen over uw wijk? Neem contact op
met de assistent wijkbeheerder via
telefoon 14 0592.
■ Marsdijk, Peelo en Kloosterveen:
Gert Siepel.
■ A ssen-Oost, Assen-West, Centrum
en Buitengebied: Paul Bouwman.
■ L ariks, Pittelo en Noorderpark:
Peter Zwaans.

Colofon
Berichten van de Brink is de enige officiële uitgave van de gemeente Assen
en verschijnt wekelijks in het Gezinsblad en op www.assen.nl. Het Gezinsblad 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.hetgezinsblad.nl
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berichtenvandebrink@assen.nl
- Redactie: gemeente Assen
- Druk en vormgeving:
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