03 januari 2019

UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Wat brengt ons het nieuwe jaar? 2018 was hoe dan ook een
memorabel jaar.
Een jaar waarin een nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd,
een nieuw college van burgemeester en wethouders aantrad en Mannes
de harten veroverde van menig Assenaar.
Graag willen wij tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst met u een
toost op het nieuwe jaar uitbrengen. Een mooi moment om nog een keer
terug te blikken op het voorbije jaar en vooruit te kijken naar 2019.

Het gemeentebestuur van Assen
wenst u alle goeds toe in 2019.

De nieuwjaarsbijeenkomst houden we op maandag 7 januari 2019.
U bent tussen 16.30 en 18.30 uur van harte uitgenodigd in de hal van
het stadhuis.

Gezinsblad wordt Asser Courant

Lees de Berichten van de Brink
vanaf januari in de Asser
Courant

De traditionele nieuwjaarspeech van de burgemeester spreekt hij uit
om 17.00 uur.

Het Gezinsblad gaat vanaf januari
verder onder de titel Asser Courant.
De Asser Courant krijgt daarmee
twee verschijningsdagen, namelijk
dinsdag en donderdag. De Berichten
van de Brink leest u met ingang van
januari op dinsdag in de Asser Courant. De eerste editie van de Berichten van de Brink in de Asser Courant verschijnt in verband met oud
en nieuw eenmalig niet op een dinsdag, maar op donderdag 3 januari.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op maandag 7 januari is het stadhuis in verband met nieuwjaarsbijeenkomsten korter open. Het stadhuis is die dag van 10.00 tot 16.00
uur geopend. Tot 10.00 uur is het
stadhuis telefonisch niet bereikbaar.
U kunt ons uiteraard wel een e-mail
sturen via info@assen.nl.

Agenda
Duurzaamheidscentrum

Iedere dag kunt u van 9.00 tot
17.00 uur terecht in het Duurzaamheidscentrum voor een kopje
kofﬁe of lunch. Daarnaast organiseren wij wekelijks leuke activiteiten voor jong en oud. In november
onder meer:
- Expositie Duurzaam Dichtbij
Deze interactieve tentoonstelling
over duurzaam bouwen, schone
schoonmaakmiddelen en duurzame energie is te bekijken tot en
met 31 maart
- Inloopspreekuur afvalscheiding
en hergebruik
Woensdag 16 januari,
14.00 - 16.00 uur. Kom langs met
vragen, opmerkingen en goede
ideeën over dit thema.
- Tuinvogels
Zondag 20 januari, 13.30 - 15.30
uur. Leer ze herkennen en krijg
tips om je eigen tuin zo in te richten dat verschillende soorten vogels zich er thuis voelen.
Nieuwsgierig naar alle activiteiten?
Dit is slechts een kleine greep uit
het totale activiteitenaanbod. Kijk
voor uitgebreide informatie en de
volledige agenda op
www.duurzaamheidscentrumassen.nl
@duzacentrum
duurzaamheidscentrum.assen

Wij stellen uw komst zeer op prijs!
College van burgemeester en wethouders van gemeente Assen,
Marco L.J. Out
burgemeester

Theo Dijkstra
gemeentesecretaris

Vanaf 2019:
’s avonds en
op zondag
gratis
parkeren op
straat
Vanaf 1 januari 2019 kunt u in Assen na
18.00 uur (behalve op vrijdag) en op zondag
gratis parkeren in een groot aantal parkeervakken op straat in de binnenstad.
Op het kaartje ziet u waar deze vakken zijn.
Goed om te onthouden: de wijziging geldt
niet voor de parkeergarages en
vergunningszones. Meer informatie vindt
u op www.parkeren.assen.nl.

Assen breidt samenwerking gemeentelijke
belastingen en Wet WOZ uit
Lees hier wat er voor u verandert
De gemeente Assen werkt op het gebied van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) vanaf 2019 samen
met de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo. Als ‘team Belastingen’ werken zij vanuit de gemeente Aa en Hunze in Gieten. De gemeente Assen houdt zelf de regie
over de voorwaarden, zoals tarieven.
Wat verandert er voor u?
Informatie over gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ vindt u voortaan op
www.aaenhunze.nl/belastingen. Op die
webpagina klikt u vervolgens op het
logo van de gemeente Assen. Daar vindt
u de gebruikelijke informatie. U vindt
geen informatie meer op www.assen.nl.

Heeft u vragen?
Voor vragen over gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ is het team Belastingen te bereiken via telefoonnummer 088 - 123 0900.
Post kunt u sturen naar het gezamenlijke postadres: Postbus 93, 9460 AB
in Gieten.

Ontvang uw aanslag gemeentelijke belastingen en
WOZ-beschikking digitaal!
Wilt u uw aanslag gemeentelijke belastingen en uw WOZ-beschikking digitaal ontvangen? Log dan in op MijnOverheid met uw DigiD en geef aan dat u post van de gemeente digitaal wilt ontvangen. Als u ook uw e-mailadres opgeeft in MijnOverheid, dan
ontvangt u een melding wanneer er een nieuw bericht voor u
klaarstaat.
Als u voor 20 januari 2019 aangeeft dat u post digitaal wilt ontvangen, dan worden de WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2019 alleen nog digitaal toegestuurd.

Bakolie en vet horen niet in het toilet

Wij halen uw kerstboom weer op!

Oliebollenvet, recycle het!
Wist u dat van gebruikt frituurvet en bakolie heel eenvoudig biobrandstof gemaakt kan worden? Biobrandstof wordt
gebruikt in landbouwkassen, warmtekrachtcentrales en in het vervoer. Gooi uw frituurvet of bakolie daarom niet in
de afvalbak, maar lever het apart in!
Bakolie en vet horen niet in het toilet
Het verstopt uw afvoer en dat kan leiden tot hoge kosten voor u. Daarnaast komt het vet in het riool. Door
de vetophoping kan het riool verstoppen. Dat is vervelend voor andere bewoners en een grote kostenpost voor
de gemeente en het waterschap. Lever uw oude vet in en help mee om
dit te voorkomen!

aantal inzamelpunten in de gemeente Assen groeit. Steeds meer
scholen, sportclubs en supermarkten
doen mee. Ook bij het milieupark
kunt u gebruikt frituurvet en olierestjes inleveren.
Is er geen inleverpunt bij u in de
buurt? Gooi dan het gestolde vet in
de groene container (zonder ﬂes) of
breng het naar het milieupark aan de
Van Doornestraat. Hier kunt u frituurvet en bakolie gratis inleveren.

Inleverpunt in de buurt
Bewaar de verpakking waar het vet
in zat. Giet het afgekoelde, gebruikte
vet of olie terug in de originele verpakking. Als de ﬂes vol zit, kunt u
het frituurvet/de olie inleveren in de
gele kliko bij een inleverpunt. Het

Bewaar de lege
verpakking van het
frituurvet

Tip!
Zet een afsluitbare, plastic ﬂes in
uw keukenkastje om kleine restjes
afgekoelde olie en vet te verzamelen.

Spreekuur ombudscommissie

Oliebollen over?
Snijd ze doormidden
en doop ze in het
vet, rijg ze aan een
koord en de vogels in
uw tuin zijn u dankbaar!

Giet de afgekoelde
frituurvet terug in de
originele verpakking

Van 3 tot en met 11 januari halen wij
uw kerstboom weer op.
Wilt u eventuele potten/emmers
verwijderen en ervoor zorgen dat alle
kerstversiering uit de boom gehaald
is? Kijk voor een overzicht van de
ophaalpunten op de website
afval.assen.nl/kerstbomen.
U kunt uw kerstboom ook zelf naar het milieupark brengen.

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 af handeling van
uw klacht door de gemeente, dan
kunt u deze voorleggen aan de ombudscommissie. Het spreekuur
wordt gehouden door een lid van de
commissie, vaak de voorzitter, die
wordt bijgestaan door een ambtelijk
ondersteuner. Het eerstvolgende
spreekuur is op maandag 14 januari.
Hiervoor kunt u een afspraak maken. Dat kan via www.assen.nl/
ombudscommissie of door te bellen
naar 06 12019423.

Doe de verpakking met
het gebruikte frituurvet
in de gele container

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.

Gemeenteraad
Eerstvolgende raadsvergadering

Raadskalender
Raadsvergadering

Donderdag 17 januari 2019, 19.00 uur, raadzaal,
stadhuis

Consulterende
raadsbijeenkomst
Mijn Buurt Assen &
verduurzaming gemeentelijk
vastgoed

- Vaststellen besluitenlijst 20 december
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Benoeming tijdelijk lid SP
- Kredietaanvraag Mijn Buurt Assen
- Verduurzaming gezamenlijk vastgoed
- Kredietaanvraag Europaweg-West
- Kredietaanvraag Veemarktterrein
- Kredietaanvraag Niet gesprongen Explosieven
- Aanbesteding Accoutantsdiensten

Datum: 17 januari
Tijd:
19.00 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Datum: 10 januari
Tijd:
vanaf 20:00 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Grifﬁe & Raad Assen wenst iedereen alvast een
voorspoedig 2019!

Raadsactiviteiten over het
Sociaal Domein, Koopmansplein en het onderzoek naar
Basisbanen

Foto: Marcel J. de Jong

Datum: 24 januari
Tijd:
19:00 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Kijk voor de actuele agenda,
tijdstippen en meer informatie op
gemeenteraad.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.

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

Raadsbesluiten
De raad van de gemeente Assen heeft op 20 december 2018 besloten
• Mevrouw E.J. Krol per 1 januari 2019
eervol te ontslaan als lid van de gemeentelijke ombudscommissie en
mevrouw P.H.V. van der Made (nu plv
lid) te benoemen als lid van de gemeentelijke ombudscommissie.
• Mevrouw A. Bornkamp met ingang
van 20 december 2018 toe te laten als
raadslid voor de D66 fractie.
• Dhr. D.M. Klingenberg met ingang
van 20 december 2018 toe te laten als
plaatsvervangend raadslid voor D66
bij consulterende raadsbijeenkomsten
en raadsactiviteiten van de gemeenteraad.
• Mevrouw G.M.J. Netjes (VVD) te benoemen als lid van de werkgevers-

commissie
• Van harte in te stemmen met het besluit van burgemeester en wethouders
van Assen om in beroep te gaan tegen
het gaswinningsbesluit Westerveld
van de Minister van Economische Zaken en Klimaat.
• In te stemmen met de voorgestelde
procesaanpak van Mijn naar Ons
Koopmansplein.
• Het uitvoeringsprogramma mobiliteit
vast te stellen en het benodigde krediet van 5,4 miljoen (waarvan 1,4 miljoen bestaat uit bijdragen van derden)
beschikbaar te stellen.
• Geen zienswijze in te brengen met
betrekking tot de concept gewijzigde

begroting 2019 voor de GR Alescon
(in liquidatie);
• Geen zienswijze in te brengen met
betrekking tot de concept gewijzigde
begroting 2019 voor de GR WPDA.
• In te stemmen met het voorstel om
een Asser kinderraad met kinderburgemeester op te richten.
• Het treasusurystatuut gemeente Assen 2019 vast te stellen en het oude
treasurystatuut in te trekken.
• In de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid vast te leggen dat voor alle
nieuwe investeringen met ingang van
boekjaar 2018 wordt gestart met afschrijven met ingang van het boekjaar
volgend op het jaar waarin het kapi-

taalgoed gereed komt/verworven
wordt.
• In te stemmen met deelname aan het
experiment centraal stemmen tellen
voor de verkiezing van de Provinciale
Staten 2019, Waterschapsverkiezingen 2019 en het Europees Parlement
2019.
• De gewijzigde tarieventabel behorende bij belastingen, hefﬁngen en
rechten 2019 vast te stellen.
• Een motie van GroenLinks, die ziet op
het standaard serveren van vegetarisch voedsel in het gemeentehuis en
biologisch vlees uitsluitend op verzoek
beschikbaar te stellen, te verwerpen.

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
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. 06-48016486
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.officielebekendmakin
gen.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.

Oproep personen
Voor onderstaande personen ligt een
brief klaar. Deze brief gaat over de inschrijving in de basisregistratie personen (BRP). De brief kunt u uiterlijk
10 januari afhalen bij de balie in de
hal van het stadhuis.
- De heer Abdirahman Hassan
Mohammed.
Laatste bekende adres:
Terreplein 45, 9408 MK te Assen.
- Mevrouw J. Schonewille.
Laatste bekende adres:
Oude-Molenstraat 34, 9401 DD te
Assen.

Wet Milieubeheer
De volgende melding als bedoeld in
artikel 8:41 van de wet Milieubeheer
op grond van het besluit inrichtingen
milieubeheer, is ontvangen
- Martin Luther Kingweg 11, voetbalclub Achilles, het veranderen van
een inrichting
- Zeilmakersstraat 26A, Target Point
Assen, het oprichten van een inrichting
De inrichting moet voldoen aan de
milieuvoorschriften opgenomen in
de bijlage van het betreffende besluit.

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.

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

■

Tegen deze meldingen kunt u geen
bezwaar indienen.

De burgemeester houdt spreekuur
op afspraak.

Ter inzage
U kunt de stukken inzien bij de balie
in de hal van het stadhuis tussen
9.00 en 12.00 uur en op afspraak.

Assistent wijkbeheerders

Spreekuren
Spreekuur wethouders
De wethouders houden spreekuren
op maandag van 9.00 tot 10.00 uur.
De spreekuren van de wethouders
gaan maandag 7 januari niet door
vanwege een nieuwjaarsbijeenkomst.

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
■

Heeft u vragen over uw wijk? Neem
contact op met de assistent wijkbeheerder via telefoonnummer 14 0592.
Hieronder ziet u welke assistent wijkbeheerder u kunt benaderen.
- Marsdijk, Peelo en Kloosterveen:
Gert Siepel.
- Assen-Oost, centrum en buitengebied: 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 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.

