9 oktober 2018

Vertraging actie zongemak
door vele aanmeldingen

Even geduld alstublieft
Bijna 600 inwoners uit Assen hebben zich aangemeld voor de actie
zongemak. Een groot succes! Helaas
zijn de wachttijden door het grote
aantal aanmeldingen behoorlijk opgelopen. Heeft u zich aangemeld
voor de actie? Dan vragen we om uw
geduld. De organisatie Slim Wonen
met Energie doet er alles aan om de
wachttijden te verkleinen.

Bushalte Weiersstraat krijgt
bushokje en bankjes

De bushalte aan de Weiersstraat
naast Villa Tapas krijgt een bushokje
en bankjes. In het verleden hebben
busreizigers en raadsleden vaker gevraagd naar deze voorzieningen. In
verband met de evenementen in de
Weiersstraat was de gemeente terughoudend met het plaatsen van obstakels en wegmeubilair. Door een aantal evenementen anders in te delen,
is er nu toch ruimte voor een bushokje en bankjes voor de busreizigers. De voorzieningen worden dit
najaar geplaatst.

Losliggende stoeptegel?

Meld het online
Ligt er een stoeptegel bij u in de
straat los? Of zorgt iets anders op de
weg voor gevaarlijke situaties? Geef
het aan ons door op
www.assen.nl/mor.

Woensdag 17 oktober

Kom naar de najaarsmarkt!

Op woensdag 17 oktober is de traditionele najaarsmarkt in het centrum
van Assen. De markt is van 10.00 tot
17.00 uur. Er komen meer dan tachtig standhouders die allerlei producten verkopen zoals tassen, riemen,
bloemen, planten, kleding, verse vis
en nog veel meer. Ook is er muziek,
vermaak en voor de kinderen rijdt er
een treintje in het Mercuriuscentrum. De najaarsmarkt is in de
Brinkstraat, Gedempte Singel,
Kruisstraat, Koopmansplein, ‘t Forum, Ceresplein, Mercuriuscentrum
en de Oudestraat. U bent van harte
welkom.

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht
van de bijeenkomsten van de gemeente die de komende twee weken op de agenda staan.
Inloopavond Rolderkruising
Datum: dinsdag 16 oktober
Tijd: 19.00 - 20.30 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis
Inloopavond inrichting geluidswal Baggelhuizen
Datum: donderdag 18 oktober
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Locatie: MFA Het Schakelveld

Mannes hoort vanaf nu bij Assen!
Vele Assenaren heetten hond
Mannes afgelopen donderdag
feestelijk welkom in Assen.
Na de officiële onthulling door
wethouder Gea Smith en
ontwerpers Maurice Nio en
Q.S. Serafijn zorgden de aanwezige
kinderen er met hun stem voor dat
Mannes begon te stomen. Mannes
nam als welkomstcadeau een
enorme kluif in ontvangst die
leerlingen van CS Vincent van
Gogh gemaakt hadden. Vanaf nu
hoort Mannes bij Assen!

Foto’s: Marcel J. de Jong

Woensdag 17 oktober

Onthulling nieuwe
struikelstenen

Zet uw container op de
juiste plaats langs de weg

Op woensdag 17 oktober onthult de Stichting Struikelstenen Assen nieuwe
struikelstenen voor veertig Joodse slachtoffers op dertien adressen. De
onthullingen zijn in de Groningerstraat, Groningerdwarsstraat, Ceresstraat,
Oldenhofstraat en Venestraat. De stenen worden gelegd voor de slachtoffers
van het nazibewind in de Tweede Wereldoorlog en komen in het trottoir voor
het huis/adres waarvandaan zij zijn opgehaald of verdreven. Het is de
negende steenlegging van de stichting.
Moment van bezinning
De meeste woonhuizen zijn afgebroken; hiervoor is nieuwbouw in
de plaats gekomen. De twee nog originele woonhuizen staan aan de Oldenhofstraat (de voormalige Molenstraat) en de Venestraat. Tijdens
elke onthulling is er een moment
van bezinning. Nabestaanden van
de slachtoffers staan stil bij hun
dierbaren, er wordt een in memoriam gelezen en er is passende muziek. Leerlingen van het Dr. Nassau
College zijn bij de steenlegging betrokken.
Meelopen met de route
Stichting Struikelstenen Assen nodigt belangstellenden van harte uit
de steenonthulling bij te wonen en
de route mee te lopen. De eerste stenen onthult zij om 11.00 uur aan de

Oldenhofstraat 24 en om 11.30 uur
aan de Venestraat 101. De grote
tocht start rond 14.30 uur bij de Bethelkerk aan de Groningerstraat 14.
De familie Overweg onthult stenen
bij het afgebroken woonhuis aan de
Groningerstraat 10, dat naast de
voormalige synagoge stond. Opperrabbijn Binyomin Jacobs zegt hier
Kaddisj voor alle slachtoffers.
Meer informatie
Meer informatie over de tocht en
namen en adressen van de slachtoffers kunt u vinden op
www.struikelstenen-assen.nl. Kijk
daarvoor bij Oorlogsslachtoffers en
in Nieuwsbrief 31.
De gemeente Assen steunt het project van Stichting Struikelstenen
Assen.

Zit er asbest in uw dak?
Bekijk het op de digitale asbestdakenkaart
Sinds 31 juli kunt u als inwoner van de gemeente Assen op een digitale
kaart zien of er asbest in het dak van uw woning, garage of schuur zit.
De asbestdakenkaart is een handige manier om te zien of u uw
dak(en) moet vervangen. Vanaf
2024 zijn alle asbestdaken verboden. Op de website assen.asbestda
kenkaart.nl kunt u de asbestdakenkaart bekijken. U vult uw adres
in en vervolgens ziet u of uw

dak(en) waarschijnlijk asbestvrij
is, waarschijnlijk asbest bevat, verdacht is of al gesaneerd is.
Kloppen de gegevens volgens u
niet? Klik dan onder de kaart op
Mijn gegevens kloppen niet en vul
het vul het reactieformulier in.
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We krijgen soms meldingen dat containers niet geleegd worden. Dat komt in
sommige gevallen doordat de vuilniswagen niet goed bij een container kan.
Het komt voor dat geparkeerde auto’s rijen met containers blokkeren.
De grijparm van de vuilniswagen
kan in dat geval de containers niet
legen. Let er daarom op dat u uw
container niet op de stoep naast of
achter een geparkeerde auto aanbiedt. Zet de container ook niet op
of naast een parkeervak.

keerde plaats aanbiedt, leegt de
chauffeur de container niet.

Hoe moeten de containers
aan de weg worden gezet?
1. Naast elkaar, met een tussenruimte van minimaal een
halve meter tot de volgende
container.

Wilt u uw auto parkeren? Houd dan
rekening met aangeboden containers en parkeer uw auto even verderop.

2. Niet in de buurt van obstakels,
zoals lantaarnpalen, bosjes, goten of auto’s.

Wat doet de chauffeur van de vuilniswagen?
Wanneer uw container wordt geblokkeerd door een auto, stapt de
chauffeur eenmalig uit om de container naar een andere plaats te rijden en te legen. Hij hangt er dan
een kaart aan waarop hij aangeeft
waar u de container het beste kunt
aanbieden. Als u uw container de
volgende keer opnieuw op een ver-

4. Met de deksel dicht.

3. Niet in de bocht van de straat.

5. Met de handgrepen van de weg
af.
6. De inhoud mag niet zwaarder
dan 70 kg zijn.
7. Zet uw container op de ophaaldag uiterlijk om 7.00 uur aan
de weg of anders de avond ervoor vanaf 20.00 uur.

LANG LEVEN AFVAL

Breng uw woonwensen voor het
Havenkwartier in beeld

Dinsdag 16 oktober

Inloopavond nieuwe kruising
Rolderstraat

Voor de kruising Rolderstraat/Abel
Tasmanplein en het wegvak tot
aan de Jan Fabriciusstraat is een
nieuw ontwerp gemaakt. De kruising werd in 2016 ingericht als tijdelijke rotonde.
Ook in de nieuwe situatie wordt gekozen voor een rotonde. De rotonde
wordt zo ingericht dat de fietser
niet meer op de rotonde rijdt. Ook
krijgt de inrichting straks meer uit-

Het Havenkwartier verandert komende jaren van een bedrijventerrein naar een woon-werkgebied: modern en stoer.
Vooral het gebied rondom de haven
en de sluis biedt unieke kansen
voor bijzondere woonvormen. Eigenaren en ontwikkelaars in het ge-

bied verkennen samen de mogelijkheden. De woonwensen worden
hierbij betrokken.
Wat zijn uw woonwensen?
Spreekt het Havenkwartier in Assen
u aan als woongebied? Wilt u wonen
aan het water? Wat voor woning
spreekt u aan? Dit zijn enkele vra-

gen uit het woonwensenonderzoek
voor het Havenkwartier. Komende
weken brengen gemeente Assen en
Makelaardij Lamberink de wensen
in beeld.
Heeft u woonwensen voor dit bijzondere gebied? Laat het ons dan weten
op www.havenkwartierassen.nl.
Foto: Ranco van Bergeijk

straling als entree van het centrum.
Start werkzaamheden
De werkzaamheden starten na de
zomer van 2019. De vervanging
van het riool wordt hierin meegenomen. Wilt u de tekeningen bekijken
en een toelichting krijgen op het
ontwerp? Dan bent u van harte welkom op de inloopavond op dinsdag
16 oktober tussen 19.00 en 20.30
uur in de raadzaal van het stadhuis.

Nieuwe fietsenstalling aan
oostkant spoor

Geluidswal Baggelhuizen broedplaats voor initiatieven
Kom naar de inloopavond op 18 oktober
Vanaf 22 oktober gaat de nieuwe onbewaakte fietsenstalling aan de oostkant
van het spoor open. De nieuwe stalling bevindt zich naast de oost-ingang van
het stationsgebouw en biedt straks plaats aan 400 fietsen. U kunt uw fiets
nog tot 29 oktober in de oude onbewaakte stalling laten staan. Daarna wordt
die stalling gesloten.

Hoe toegankelijk zijn gebouwen
voor mindervaliden?

Vier jaar geleden startte de gemeente met de aanleg van een geluidswal langs de A28 in Baggelhuizen. Volgend jaar is de geluidswal
helemaal klaar. Ondertussen werkten bewoners aan initiatieven om
het gebied op en rond de wal ook
voor andere doelen te benutten.
Zo zijn al een aantal wandelpaden
aangelegd en er zijn bijenhotels geplaatst in samenwerking met de
Van Lieflandschool. Op de boomplantdag zijn vorig jaar fruitbomen
van oude rassen geplant.

Fitness en mountainbiken
Op termijn kunt u fitnessen in de
buitenlucht op een fit-trail (wordt
mede aangelegd door leerlingen van
het Vincent van Gogh - Salland).
MTB Assen heeft een parcours voor
mountainbikes aangelegd. Ten
slotte is er een plan om een hondenspeelplaats aan te leggen, tegenover
het MFA Schakelveld. Een werkgroep van enthousiaste bewoners en
medewerkers van de gemeente,
Vaart Welzijn en Alescon hebben dit
mede mogelijk gemaakt.

Inloopavond
Bent u benieuwd naar de laatste
stand van zaken van de activiteiten
rondom de geluidswal? Medewerkers van de gemeente en Vaart Welzijn staan u graag te woord tijdens
de inloopavond op donderdag 18 oktober in MFA Het Schakelveld.
Heeft u ideeën om het gebied
rondom de geluidswal nog verder in
te richten? Mijn Buurt Assen is aanwezig om met u in gesprek te gaan
over nieuwe initiatieven. De inloopavond is van 19.00 tot 22.00 uur.
Foto: Harry Cock

Dag van de Duurzaamheid
op 10 oktober

duurzame gebouw. Meer informatie
vindt u op www.duurzaamheids
centrumassen.nl onder activiteiten.

Dit jaar vindt op 10 oktober voor de tiende keer de Dag van de Duurzaamheid plaats. Op deze dag staat duurzaamheid op verschillende manieren in
de schijnwerpers. Ook in Assen zijn er diverse duurzame activiteiten.
In het Duurzaamheidscentrum
staan de deuren op deze dag wijd
open. In de ochtend gaat wethouder
Gea Smith in gesprek met leerlingen
van CKC De Regenboog. Van 13.30

tot 16.00 uur is iedereen welkom om
aan verschillende activiteiten deel te
nemen. Er zijn experimenten met
duurzame energie, verrassende
speurtochten en de Hanzehoge-

Vorige week was de Week van de Toegankelijkheid. Met drie bussen bezochten inwoners, politici en ambtenaren organisaties in Drenthe om te zien wat
zij doen om hun toegankelijkheid voor mindervaliden te vergroten. Op
woensdag 3 oktober leidde een dove jongen het gezelschap in het Drents Museum rond met gebarentaal. Om te ervaren hoe belangrijk toegankelijkheid
is en welke obstakels je tegen kunt komen, reed wethouder Gea Smith zelf
een parcours op een scootmobiel. De wethouders van de gemeenten Tynaarlo
en Noorderveld gingen haar na.

school Groningen demonstreert
elektrische voertuigen. Tijdens openbare rondleidingen neemt het publiek ook een kijkje achter de schermen van het bijzondere en

Duurzaam ondernemen
In het kader van duurzaam ondernemen is er op 10 oktober een informatieve bijeenkomst bij Ultraware in Assen (Lauwers 18). De
eigenaar vertelt welke duurzame
oplossingen hij in zijn pand heeft
aangebracht en op welke manier hij
zijn medewerkers een fijne werkomgeving biedt.

Drenthe Sport Duurzaam
Het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ is halverwege de looptijd van
drie jaar. Een mooi moment om stil
te staan bij de resultaten tot nu toe
en vooruit te kijken naar de tweede
helft. Daarom organiseert Sport
Drenthe een inspiratieavond op 10
oktober. Naast informatie over het
verloop van het project, de laatste
ontwikkelingen en mogelijkheden
is er een tafeldiscussie over het belang van sport (en bewegen) in
Drenthe.

Gemeenteraad
Eerstvolgende raadsvergadering

Raadskalender
Consulterende raadsbijeenkomst Energieopwekking &
Binnenstad

Donderdag 18 oktober, 19.00 uur,
raadzaal stadhuis

Datum: 11 oktober
Tijd:
19.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Agenda:
- Vaststellen besluitenlijst van 20 september
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Toelating raadslid R. Klok en plaatsvervangend raadslid F. van Kemenade
- Benoeming lid Rekenkamercommissie
- Bekrachtiging geheimhouding bijlage MPG
begroting 2019
- Financiën en kaderstelling sociaal domein
- Zonneparken in Assen
- Werkplan Binnenstad
- Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling
WPDA
- Bestemmingsplan Schouwsloten Kloosterveen

Raadsdebat over de thema’s energieopwekking en de binnenstad.

Raadsvergadering
Datum: 18 oktober
Tijd:
19.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Kijk voor de actuele agenda,
tijdstippen en meer informatie op
gemeenteraad.assen.nl
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Over de gemeenteraad
Alle informatie over de gemeenteraad van Assen vindt u op gemeenteraad.assen.nl. Hier vindt u ook
de agenda en stukken voor raadsvergaderingen. Via de website kunt u de raadsvergadering live volgen of na afloop terugkijken. Voor vragen over de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de
raadsgriffier mevrouw I. Rozema. De griffier is bereikbaar op 0592 – 36 65 59 en via griffier@assen.nl

Wilt u inspreken?
Inwoners en belanghebbenden mogen tijdens de raadsvergaderingen en sommige consulterende raadsbijeenkomsten inspreken over geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken? Overleg dan tijdig
met de griffier over de mogelijkheden. Let op! Voor het inspreken kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering/bijeenkomst voor 12.00 uur ’s middags bij de griffier aanmelden.

Contact met de politieke partijen
■

ChristenUnie

tel. 06 133 76 278
fractie@assen.christenunie.nl
www.assen.christenunie.nl

■ PvdA
tel. 06 45164479
assen@pvda.nl
www.assen.pvda.nl

■ GroenLinks
tel. 06 39211334: ma/di/do 9.30-15.00 uur
l.punt@assen.nl
www.groenlinksassen.nl

■ Stadspartij PLOP
tel. 06-29481837
secretariaat@plop-assen.nl
www.stadspartijplop.nl

■ VVD
tel. 06-36334973,
voorzitter@assen.vvd.nl
www.assen.vvd.nl

■ D66
tel. 06-15226862
info@d66assen.nl
assen.d66.nl

■ 50PLUS
tel. 06-27024391,
c.otto@assen.nl
www.50pluspartij.nl/assen

■ SP
tel. 0592-482229,
Assen@SP.nl
www.assen.sp.nl

■

CDA

tel. 06-34895741
r.witteman@assen.nl
www.cda-assen.nl

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 3 oktober zijn de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:
- Hertenlaan 92, het vestigen van
een bedrijf aan huis (pedicure);
- Leliestraat 15 t/m 29, 18 t/m 24,
Violenstraat 8, 10, 9 t/m 65, Sperwerstraat 50 t/m 68, 45 t/m 63 en
Vredeveldseweg 38 en 40, het
renoveren en isoleren van 65 woningen;
- Overcingellaan 17, het plaatsen
van reclame-uitingen en het plaatsen van 2 vlaggenmasten;
- Port-Natalweg 20, het kappen van
1 spar;
- Socrateslaan 13, het wijzigen van
de gevel;
- Vredeveldseweg 74, het bouwen
van 14 appartementen;
- Wagnerlaan 45, het veranderen
van de uitrit.
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 3 oktober hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden:

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- Asserstraat, nabij nr. 204, het kappen van 1 beuk, onder voorwaarde
van herplant (27/09);
- Gedempte Singel 44, het plaatsen
van reclame-uitingen (02/10);
- Heemskerkstraat 16, het aanleggen van een uitweg (03/10);
- Hoofdlaan, nabij kruising Rode
Heklaan (kad. sectie I nr. 1678),
het kappen van 1 beuk, onder
voorwaarde van herplant (27/09);
- Kiellanden 20, het plaatsen van
een carport (02/10);
- Marnepad 14, het plaatsen van
een dakkapel (27/09);
- Mercuriusplein 68, het plaatsen
van reclame-uitingen (03/10);
- Noordersingel 9, het plaatsen van
reclame-uitingen (27/09);
- Oosterhoutstraat 44, het bouwen
van een bijgebouw (02/10);
- Park Diepstroeten, kavel 6Pz (Koningsmantel 6), het bouwen van
een woning (27/09);
- Stadsbroek, t.h.v. nr. 13, het kappen van 3 Amerikaanse eiken, onder voorwaarde van herplant
(01/10);
- Van Goghstraat 29, het plaatsen
van een schuur (03/10);
- Wagnerlaan 45, het veranderen
van de uitrit (03/10);
- Wilgenbeemd, t.o. nr. 8, 12 en 20,
het kappen van 3 acacia’s (27/09).

Geweigerde vergunning
(reguliere procedure)
- Vaart N.Z. 12 t/m 18, het wijzigen

van de gevel (27/09).
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 vergunningen
(uitgebreide procedure)
- Thorbeckelaan 104-106, het brandveilig gebruik van een gebouw
(03/10).
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD Groningen. De termijn van zes
weken begint de dag na deze publicatie. Een beroepsschrift kan ook
digitaal ingediend worden bij het
digitale loket van de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs
recht.aspx
Als belanghebbenden een beroepsschrift hebben ingediend, kunnen
zij ook de Voorzieningenrechter
rechtbank Noord-Nederland locatie
Groningen, Postbus 150, 9700 AD
Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

mene regels voor inrichtingen milieubeheer, is ontvangen:
- Witterzomer 7 - Vakantiecentrum
Witterzomer, het veranderen van
een inrichting (bouw recreatiegebouw).
De inrichting moet voldoen aan de
milieuvoorschriften opgenomen in
de bijlage bij het betreffende besluit. Tegen deze meldingen kan
geen bezwaar worden ingediend.
Ter inzage
U kunt de stukken inzien bij de balie van het stadhuis, dagelijks van
9.00 tot 12.00 uur en op afspraak.

Hoorzitting
Op dinsdag 16 oktober houdt de Algemene commissie bezwaarschriften een hoorzitting in vergaderzaal
1 van het stadhuis.
Aan de orde komt het bezwaarschrift van:
- Van Dalen advocatenkantoor, de
heer Van Dalen namens de heer
T.J. Boersma en mevrouw B.E. IJsenbrant om 16.45 uur tegen het
besluit van het college van 15 juni,
over het bouwen van een woonzorgboerderij te Zeijerveen.

Steenhopenweg 4 in Drouwen
Agenda
- Stand van zaken Programma Natuurlijk Platteland – Deelgebied
Drentsche Aa
- EUROPARC Junior Rangers
- Programma Nationale Parken
Nieuwe Stijl
- Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa 2.0
- Stand van zaken lopende en nieuwe projecten

Inzage vergaderstukken
De vergaderstukken liggen voor de
vergadering ter inzage op de leestafel en op www.drentscheaa.nl. Daar
kunt u ook een gratis abonnement
aanvragen op de halfjaarlijkse
nieuwsbrief ‘Doorstroom’ van het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Of geef u op
voor de digitale nieuwsbrief.
Uw mening
Voor de vergadering kunt u uw mening geven over zaken die het Nationaal Park Drentsche Aa betreffen.
U kunt zich hier voorafgaand aan
de vergadering voor aanmelden bij
de secretaris.

Spreekuren
Spreekuur wethouders

De stukken liggen ter inzage bij de
informatiebalie van het stadhuis.
Eventuele wijzigingen t.a.v. de
agenda vindt u op www.assen.nl
onder actueel.

De wethouders houden spreekuren
op maandag van 9.00 tot 10.00
uur. De burgemeester houdt
spreekuur op afspraak.

Spreekuur ombudscommissie

Meldingen Wet
Milieubeheer
De volgende melding als bedoeld in
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, op grond van het besluit alge-

Openbare vergaderingen
Openbare vergadering Overlegorgaan Drentsche Aa
Maandag 15 oktober, 20.00 uur,
buitencentrum Boomkroonpad,

Elke tweede maandag van de
maand houdt de ombudscommissie
een spreekuur van 13.30 uur 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

Bekendmakingen
ombudscommissie. Het spreekuur
wordt gehouden door een lid van
de commissie, vaak de voorzitter,
die wordt bijgestaan door een ambtelijk ondersteuner.

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

Het eerstvolgende spreekuur is op
maandag 12 november. Hiervoor kunt
u een afspraak maken. Dat kan via
www.assen.nl/ombudscommisie of
door te bellen naar 06 12 01 94 23.

Assistent wijkbeheerders
Heeft u vragen over uw wijk? Neem
contact op met de assistent wijkbeheerder via telefoonnummer 14
0592. Hieronder ziet u welke assis-

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: Van maandag tot en met vrijdag is er
een inloopspreekuur van 8.30 tot 12.30 uur in het stadTelefoon: 14 0592
huis. Daar kunt u zonder afspraak terecht voor vragen
Internet: www.assen.nl
over Wmo, begeleiding, sociale problemen, jeugd- en
E-mail: info@assen.nl
opvoedingsvragen en andere voorzieningen. U kunt een
Twitter: @Gemeente_Assen nummer halen bij de balie en plaatsnemen op de zwarFacebook:gemeenteassen
te stoelen tegenover de balie. U kunt ook bellen via het
algemene nummer 14 0592 of kijk op www.assen.nl.
■

tent wijkbeheerder u kunt benaderen.
- Marsdijk, Peelo en Kloosterveen:
Gert Siepel.
-A
 ssen-Oost, Assen-West, centrum

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
■

en buitengebied: 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 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

- 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.

