14 mei 2019

Donderdag 23 mei
Vanaf 7 mei: Omleidingen en
tijdelijke busroutes

Groot onderhoud op de
Europaweg West

Tussen 7 mei en 28 juni vindt er
groot onderhoud plaats op de Europaweg West. De omleidingen worden met gele borden aangegeven.
Kijk voor meer informatie op:
www.assen.nl/europaweg-west en
voor de gewijzigde buslijnen op
www.9292.nl.

Gaat u op reis? Check dan uw
reisdocumenten!

Gaat u binnenkort op vakantie? Controleer dan of uw reisdocumenten
nog geldig zijn. U bent er nu nog op
tijd bij om een nieuw paspoort of
een nieuwe identiteitskaart aan te
vragen. Kom langs tijdens onze openingstijden of maak online een afspraak op www.assen.nl/forms/afspraak-maken

Verkiezingen Europees Parlement
Eén keer in de vijf jaar mogen alle inwoners van de Europese Unie stemmen voor het Europees Parlement. Het tegenwoordige Europees Parlement bestaat uit 751 zetels uit 28 lidstaten. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen
Nederlandse. Niet elk land stemt op dezelfde dag. In Nederland gaan we op donderdag 23 mei naar de stembus. Net
als bij de andere verkiezingen kunt u van 7.30 uur tot 21.00 uur terecht in de stembureaus in Assen.
Stempassen zijn bezorgd
Als het goed is, viel zaterdag 4 mei
uw stempas voor het Europees Parlement in de brievenbus. Op donderdag 23 mei kunt u met deze
stempas uw stem uitbrengen. Geen
stempas ontvangen? Dan kunt u
een nieuwe aanvragen met uw DigiD op de website van de gemeente
Assen of neem contact op met
team burgerzaken via 140592 of
publieksbalie@assen.nl.

Neem een geldig legitimatiebewijs
mee
Vergeet niet om naast uw stempas
een geldig legitimatiebewijs mee te
nemen naar het stembureau. Dat
mag een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zijn. Bewaar uw stempas
goed. Zonder een stempas en een
geldig legitimatiebewijs kunt u niet
stemmen. Ook bij deze verkiezing
kunt u zelf kiezen in welk stembureau u gaat stemmen. U hoeft daarvoor niets te regelen.

Kom woensdag 15 mei naar de informatiebijeenkomst pleegouderschap

Ruimte in je huis en hart?
Agenda

Stemhulp nodig?
Er is een speciale stemwijzer
gemaakt voor de Europese
verkiezingen. U kunt de
stemwijzer invullen op:
https://eu.stemwijzer.nl/#intro

ANWB AutoMaatje Assen
zoekt chauffeurs!
Op 9 september start in Assen ANWB AutoMaatje: sociaal vervoer voor minder mobiele Assenaren die zo weer gelegenheid krijgen deel te nemen aan
het maatschappelijk leven. Het vervoer, uitgevoerd door vrijwilligers, beperkt
zich niet alleen tot een bezoek aan ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut, maar
het is ook voor leuke doelen zoals een bezoekje aﬂeggen, naar de kapper
gaan of gezellig winkelen.
Wie wil chauffeur zijn?
Momenteel werft Vaart Welzijn
chauffeurs. Zij zoeken vrijwilligers
met een eigen auto die tegen een
kleine kilometervergoeding minder
mobiele plaatsgenoten willen vervoeren. Heeft u interesse in dit ﬂexibele
dankbare vrijwilligerswerk?

Hieronder vindt u een overzicht van
de bijeenkomsten van de gemeente
die de komende twee weken op de
agenda staan.
Inloopavond parkeren in Assen
Datum: dinsdag 14 mei
Tijd: 18.00 – 20.30 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal

Desgewenst bezoeken zij u vooraf
thuis en krijgt u persoonlijke uitleg
over ANWB AutoMaatje.

Neem dan contact met ons op via
anwbautomaatje@vaartwelzijn.nl
of tel. 088-0305160.

Inloopavond bouwrijp maken
Veemarktterrein
Datum: dinsdag 14 mei
Tijd: 18.30 – 20.00 uur
Locatie: Garage TDI,
Industrieweg 8

Gebruik maken?
Ook deelnemers die gebruik willen
maken van ANWB AutoMaatje
kunnen zich alvast aanmelden.

Mantelzorgcafé
Datum: donderdag 16 mei
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: De Nieuwe Kolk

Hou het Asserbos wandelend
schoon

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.

Meer weten over de verkiezingen?
Kijk dan voor meer informatie, over
onder andere het aanvragen van een
kiezerspas, op onze website: www.
assen.nl/verkiezingen

Om kinderen die het thuis even niet redden een veilige plek te kunnen
bieden zijn pleegzorgorganisaties Leger des Heils, Timon, William
Schrikker pleegzorg en Yorneo altijd op zoek naar nieuwe pleeggezinnen.
Heb jij ruimte in je huis en hart en wil jij de dagelijkse zorg en opvoeding
van een pleegkind op je nemen?
Bezoek de informatiebijeenkomst
en ontvang het boek ‘Weet ik veel’
Op woensdag 15 mei om 20.00 uur
(inloop vanaf 19.45 uur) is in het
stadhuis van Assen een informatiebijeenkomst over pleegzorg en wat
het pleegouderschap inhoudt. Heb
jij ruimte in je huis en hart? Kom
dan langs op onze informatiebijeenkomst en ontvang gratis het boek
‘Weet ik veel’ van Mirjam Oldenhave (schrijfster van de Mees Kees
boeken).

Aanmelden
De informatiebijeenkomst organiseren de pleegzorgorganisaties Leger
des Heils, Timon, William Schrikker Pleegzorg en Yorneo. Samen
zoeken zij pleeggezinnen voor
kwetsbare kinderen in Drenthe.
Meld je aan op:
www.pleegzorgdrenthe.nl

Stoort u zich ook vaak aan het zwerfafval op dat mooie wandelpad in het
bos? En wilt u helpen om het Asserbos en omgeving schoon te houden?
Bij de ingang van het Duurzaamheidscentrum Assen staan kleine zwerfafvalgrijpers en toebehoren die u kunt lenen als u gaat wandelen. U kunt
bij terugkomst van uw wandeling het verzamelde zwerfafval in de daarvoor
bestemde container doen.
Opruimen helpt!
Zwerfafval trekt vaak nieuw afval
aan en zorgt voor ergernis. Het is
slecht voor natuur, dier en mens.
Dieren eten het op of raken er in
verstrikt. Als we zwerfafval niet opruimen duurt het lang voordat het
verdwenen is. Het duurt bijvoorbeeld 50 jaar voordat een frisdrankblikje is afgebroken. Door mee te
helpen het Asserbos schoon te houden, blijft dit eeuwenoude stadsbos,
(een deel behoort zelfs tot de alleroudste bossen van Nederland),
beleef baar.

Gemeenteraad
Eerstvolgende
raadsvergadering

Raadskalender
Raadsvergadering

Datum: 6 juni
Tijd: 19.30 uur
Locatie : Stadhuis, raadzaal

Consulterende raadsbijeenkomst aanpak tekorten Sociaal Domein
Datum: 16 mei
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst is
er een eerste debat over een pakket aan maatregelen om de ﬁnanciële tekorten te dekken.

Raadsactiviteit Omgevingswet en tweede kwartaalbijeenkomst sociaal domein

Foto: Marcel J. de Jong

Donderdag 6 juni, 19.30 uur,
Stadhuis, raadzaal
- Vaststellen besluitenlijst 9 mei
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Wijzigingen Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Assen
- Verzilverlening gemeente Assen
- Nieuwe sportvloeren in sporthal
De Timp en sporthal Peelo
- Vervangen ramen De Arkel voor
dubbelzijdig veiligheidsglas
- Vervanging van de huidige plateaulift in de Kloosterveste
- Verordening op de accountantscommissie

Datum: 13 juni
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst
wordt de raad geïnformeerd over
bovengenoemde onderwerpen.

Over de gemeenteraad

Consulterende raadsbijeenkomst agenda Economische
Zaken

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

Datum: 13 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst
komt bovengenoemd onderwerp
aan de orde.

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.

Raadsbesluiten
De raad van de gemeente Assen heeft op 9 mei besloten:
• Dhr. B. Ananias, met ingang van 9
mei 2019 als raadslid voor de SP
fractie toe te laten tot de gemeenteraad.
• Mevrouw. G. van der Laan als plaatsvervangend raadslid voor de SP fractie toe te laten bij de consulterende
raadsbijeenkomsten en bij raadsactiviteiten van de gemeenteraad.
• De opgelegde geheimhouding op de
ﬁnanciële bijlage en het juridisch
advies van Nysingh bij het raadsvoorstel ‘aanzuiveren voorbereidingskrediet Assen-Zuid’ te
bekrachtigen.
• Mevrouw drs. Y.E. Beishuizen en
mevrouw G. Blauw te benoemen als
leden van de Raad van Toezicht van

de Stichting Plateau openbaar onderwijs assen.
• Een motie van de VVD en PvdA die
ziet op het aanhouden van het raadsvoorstel Zonnepark Assen Zuid, om
eerst een vergelijk te maken tussen
het zelf exploiteren of het uitbesteden aan een derde partij, te verwerpen.
• Een aanvullend voorbereidingskrediet van €470.000,- ten behoeve van
Zonnepark Assen Zuid beschikbaar
te stellen.
• Een amendement van de VVD dat
ziet op een wijziging van de dekking
van het voorbereidingskrediet zonneparken in Assen, te verwerpen.
• Een voorbereidingskrediet van

€150.000,- beschikbaar te stellen ten
behoeve van de voorbereiding van
zoeklocaties voor zonneparken in
Assen, te dekken uit de algemene reserve.
• In te stemmen met het project Aardgasvrije Wijk Assen (“Beek en omgeving”) en hiervoor een voorbereidingskrediet
van €372.013,- beschikbaar te stellen.
• Een amendement van de VVD dat
ziet op het beschikbaar stellen van
het volledige budget voor startersleningen in 2019, te verwerpen.
• Een krediet van € 2.000.000 beschikbaar te stellen voor het verruimen van het beschikbare budget

voor startersleningen en deze middelen via het stimuleringsfonds
volkshuisvesting volledig revolverend in te zetten.
• Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting
2020 van de Regio Groningen-Assen en geen zienswijze in te dienen.
• De verordening rechtspositie raadsen commissieleden vast te stellen.
• Een motie van de VVD waarin het
college wordt opgeroepen te zorgen
dat de ‘Stichting wij ruilen en geven
weg’ tot september in het huidige
pand gevestigd kan blijven, aan te
nemen.

Contact met de politieke partijen
■

ChristenUnie

tel. 06-13376278
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. 06-48016486
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
www.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 8 mei zijn de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:
- Amerikaweg 7, het uitbreiden van
een bedrijfsgebouw;
- Beilerstraat, t.o. nr 201 (Zuiderbegraafplaats), het kappen van 1 thuja
(noodkap);
- Bosbraam 36, het uitbreiden van de
woning;
- Gedempte Singel 7, het plaatsen van
reclame-uitingen;
- Groenkampen 66, het bouwen van
een bouwwerk;
- Kruisstraat 8, het bouwen van 2 appartementen;
- Oude-Molenstraat 10, het intern wijzigen van een gebouw en het wijzi-

gen van de gevel;
- Van Heuven Goedhartlaan 178, het
uitbreiden van de woning en het
plaatsen van een pergola.
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 8 mei hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden:

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- Mandemaat 1, het tijdelijk wijzigen
van het gebruik van kantoor naar

atelier/werkruimten (02/05);
- Wolvenlaan 21, het plaatsen van een
erfafscheiding (08/05);
- Virgo 41, het plaatsen van een erfafscheiding (02/05).
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.

Meldingen Wet
Milieubeheer
De volgende melding als bedoeld in
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer,
op grond van het besluit
algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer, is ontvangen:
- De Haar 9 – TT Circuit, voor het veranderen van een bedrijf.
De inrichting moet voldoen aan de
milieuvoorschriften opgenomen in
de bijlage bij het betreffende besluit.
Tegen deze meldingen kunt u geen
bezwaar indienen.
U kunt de stukken inzien op afspraak
bij de balie in het stadhuis.

Bekendmakingen (vervolg)
Openbare vergaderingen
Vergadering Raad voor Cliëntenparticipatie Assen (RCPA)
Woensdag 22 mei, 19.00 uur,
stadhuis, zaal 1

dag spreekuur om 9.00 uur. De burgemeester heeft spreekuur op afspraak.

een afspraak maken via www.assen.
nl/ombudscommissie of door te bellen naar 06 12019423.

Spreekuur ombudscommissie
Maandag 17 juni, 13.30 uur,
De Nieuwe Kolk

Wijkcontactpersonen

Op de agenda staat onder meer:
- Adviesaanvraag Preventiefonds
- Vervolgproces aanbesteding inkoop
Jeugdwet en WMO
- Sociaal Netwerk Assen
- Berichten vanuit het veld

Spreekuren
Spreekuur Burgemeester en
Wethouders

Meer informatie op
www.rcp-assen.nl

De wethouders hebben iedere maan-

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 17 juni. Hiervoor kunt u

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
Whats app: 06-10329433
over Wmo, begeleiding, sociale problemen, jeugd- en
Internet: www.assen.nl
opvoedingsvragen en andere voorzieningen. U kunt een
E-mail: info@assen.nl
nummer halen bij de balie en plaatsnemen op de zwarTwitter: @Gemeente_Assen te stoelen tegenover de balie. U kunt ook bellen via het
Facebook:gemeenteassen
algemene nummer 14 0592 of kijk op www.assen.nl.

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

■

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 buitengebied: Trijnie Prins
- Assen-West: Paul Bouwman
- Lariks, Pittelo en Noorderpark:
Jelmer Norder

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
■

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
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