21 mei 2019

Gewijzigde openingstijden
rond Hemelvaart

In verband met Hemelvaart zijn de
openingstijden van het stadhuis en
het milieupark anders dan u gewend
bent. Op donderdag 30 mei en
vrijdag 31 mei is het stadhuis
gesloten. Het milieupark is op
30 mei dicht. Op vrijdag 31 mei
kunt u wel op het milieupark
terecht om uw afval in te leveren.
Afvalcontainer legen
Donderdag 30 mei haalt de
gemeente geen afval op. Legen wij
uw container altijd op donderdag?
Kijk dan op de app Afvalwijzer of
op www.mijnafvalwijzer.nl op
welke dag dat nu gebeurt.

5 tot en met 10 juli

Werkzaamheden
aan Bicicletteria

In de periode 5 juli tot en met 10 juli
worden werkzaamheden aan de
toegang van de Bicicletteria aan
het Mercuriusplein 211 verricht.
U kunt tijdens deze werkzaamheden
gebruikmaken van de tijdelijke
stalling in de parkeergarage
Mercuriusplein. De werkplaats
en winkel zijn wel bereikbaar.

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

Hartelijk
welkom!
Die woorden sprak wethouder
Janna Booij in een afgeladen
raadzaal tegen vijfentwintig
Assenaren die ofﬁcieel
Nederlander zijn geworden. Dat
gebeurde vorige week tijdens een
zogenoemde
naturalisatiebijeenkomst. ‘U bent
een lange weg gegaan en u neemt
een ingrijpend besluit. Uit welk
land u ook komt, voor de rest van
uw leven bent u Nederlander. Ik
hoop van harte dat u zich thuis
voelt in Assen’. De nieuwe
Nederlanders legden de
verklaring van verbondenheid af.
Daarin gaven zij te kennen de
Nederlandse normen en waarden
te respecteren en er naar te leven.
Een ieder ontving het ofﬁciële
certiﬁcaat waarin staat dat zij
Nederlander zijn geworden.

Donderdag 23 mei

Verkiezingen Europees Parlement
Donderdag aanstaande kunt u weer naar de stembus. Op 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.
Net als bij de andere verkiezingen kunt u van 7.30 uur tot 21.00 uur terecht in de stembureaus in Assen.
Op onze website vindt u de locaties van die stembureaus.
Hulp voor slechtzienden
Voor blinden en slechtzienden is
er een kandidatenlijst in braille.
Als u daarvan gebruik wilt maken,
kan dat op het stembureau in het
stadhuis.
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

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.

stempas goed. Zonder een
stempas en een geldig
legitimatiebewijs kunt u niet
stemmen.
Stempassen zijn bezorgd
Als het goed is, heeft u uw
stempas al in huis. 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.

Meer weten over de verkiezingen?
Kijk voor meer informatie, over
onder andere het aanvragen van
een kiezerspas, op onze website:
www.assen.nl/verkiezingen
Stemhulp nodig?
Er is een speciale stemwijzer
gemaakt voor de Europese
verkiezingen.
U kunt de stemwijzer invullen op:
https://eu.stemwijzer.nl/#intro

Tweede mantelzorgcafé van Netwerk
Informele Zorg een succes
Het is donderdagmiddag 14.30 uur. Het mantelzorgcafé is er weer die middag. Gastvrouwen Heleen en
Roelie worden hartelijk ontvangen in De Nieuwe Kolk. Daarna zetten zij kofﬁe, thee en wat lekkers klaar.
Even voor drieën komen de eerste mensen. Eerst wat terughoudend, maar al snel wordt er gezellig gepraat.
Best bijzonder hoe makkelijk dit eigenlijk gaat tussen mantelzorgers die elkaar niet eens kennen.
Samenzijn
Al snel vormt zich een kring om een
tafel in de ruimte. Ook op losse stoelen gaan mantelzorgers zitten. Het
gevoel van welkom zijn en niets
“moeten” doet haar werk. Een paar
mensen hebben een gerichte vraag
en anderen willen gewoon wat kletsen of ervaringen delen. Niet allemaal vrolijke verhalen maar het delen heeft een functie, dat kun je
merken. Er is ook ruimte voor humor en daar straalt kracht vanuit.

Het is ongelooﬂijk hoe snel de middag omgevlogen is. “Bedankt dat jullie geweest zijn en graag tot een volgende keer”, zeggen we oprecht als
de mensen ons bedanken en vertrekken. Dertien waren er gekomen vanmiddag. Het geeft het gevoel dat het
iets toevoegt. Mooi om dit zo samen
te doen.
Bent u mantelzorger en wilt u ook
eens langskomen?
Het volgende mantelzorgcafé is 11

juli van 15.00 uur tot 17.00 uur
in het cafégedeelte van
De Nieuwe Kolk. Iedereen kan
zo binnenlopen, aanmelden is
niet nodig.
Meer informatie
Kijkt u op
www.informelezorgassen.nl
of mailt u met
roelievanguldener@gmail.com

Gemeenteraad
Eerstvolgende
raadsvergadering

Raadskalender
Raadsvergadering

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

Raadsactiviteit
Omgevingswet en
tweede kwartaalbijeenkomst
sociaal domein

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

Consulterende
raadsbijeenkomst agenda
Economische Zaken

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

Consulterende
raadsbijeenkomst

Datum: 20 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
De onderwerpen voor deze avond
maken we zo spoedig mogelijk
bekend.

Foto: Marcel J. de Jong

Donderdag 6 juni, 19.30 uur,
Stadhuis, raadzaal
- Vaststellen besluitenlijst 9 mei
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Benoeming leden RvT Dr.
Nassaucollege
- 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

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 0- 36 65 59 en via griffier@assen.nl

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.

Oproep Personen
Voor onderstaande personen ligt een
brief klaar. Deze brief gaat over de
inschrijving in de basisregistratie
personen (BRP). De brief kunt
uiterlijk 29 mei ophalen bij de balie
in de hal van het stadhuis.
• De heer D. van der Werff
Laatste bekende adres:
Roerdompstraat 17,
9404 EG te Assen.
• De heer B.F. Drenth
Laatste bekende adres:
Gedempte Singel 12,
9401 JP te Assen.
• De heer I. Mura
Laatste bekende adres:
Hofstukken 25, 9407 KS te Assen.

• Mevrouw M.M. Mura-van Thiel
Laatste bekende adres:
Hofstukken 25, 9407 KS te Assen.
• Mevrouw L.C. Kaijim
Laatste bekende adres:
Tiendlanden 27, 9407 JA te Assen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 15 mei zijn de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:
- Echtenstraat 3, het kappen van 1
boom;
- Graafschap 54, het aanleggen van
een uitrit;
- Park Diepstroeten, kavel 4H
(Elfenbank), het bouwen van een
woning;
- Troelstralaan, kadastraal bekend
sectie T, nummer 4558, het bouwen
van 45 appartementen.
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 vergunningen
(reguliere procedure)
- Asserstraat 112 te Ubbena, het
verbouwen van een schuur en het
verwijderen van asbesthoudend
materiaal (16/05);
- Grasbeemd 74, het wijzigen van het
gebruik wonen in een nagelstudio
(10/05);
- Torenlaan 16, het plaatsen van
reclame-uitingen (13/05);
- Venestraat 137, het uitbreiden van
de woning (10/05);
- Zeilmakerstraat 18A, het wijzigen
van de gevel (10/05).
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.

Verkeersbesluit
Onderwerp herinrichting
Veemarktterrein

Verleende omgevingsvergunningen
Tot en met 15 mei 2019 hebben
burgemeester en wethouders de
volgende besluiten verzonden:

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij een verkeersbesluit
hebben genomen voor de herinrichting
van het Veemarktterrein.

Hiervoor worden de volgende
verkeersmaatregelen genomen zoals
ook is aangegeven op de bij dit
besluit behorende tekening:
- het doorgaande karakter van de
Paul Krugerstraat opgeheven en
vormt de Paul Krugerstraat tussen
de Rolderstraat en de toegang van
Anholt onderdeel van het
parkeerterrein;
- het eenrichtingsverkeer op de Paul
Krugerstraat tussen de (voormalige)
aansluiting op het parkeerterrein en
de Kloekhorststraat opgeheven;
- het bord C03 “eenrichtingsweg”
inclusief onderbord “uitgezonderd
fietsers en bromfietsers” geplaatst
ter plaatse van huisnummer 40/42.
Dit ter verduidelijking van het
eenrichtingsverkeer tussen
Kloekhorststraat en Nijlandstraat;
- het bord D05l en C02 verwijderd
waardoor het eenrichtingsverkeer op
de Paul Krugerstraat wordt
opgeheven tussen het parkeerterrein
en de Kloekhorststraat;
- de zoneborden E01zone
“parkeerverbod” ter plaatse van de
Kloekhorstraat en de Rolderstraat
geplaatst zodat in de vakken wordt
geparkeerd;
- de zoneborden BW111 en E09
geplaatst om aan te duiden dat het
betaald parkeren binnen
vergunninghouder zone betreft;
- worden 4 x borden E06
“gehandicapten parkeerplaats”
geplaatst.

Het Veemarktterrein en de aanwezige
betaalde parkeerkeerplaatsen zijn
recentelijk heringericht. Hiermee is
een fraai plein gecreëerd dat plaats
biedt aan 243 parkeerplaatsen
waaronder 4 invalide parkeerplaatsen.
Het Veemarktterrein is en blijft
gelegen in parkeerzone 8 (ma t/m za
9.00-21.00 uur en zo 12.00-18.00
uur). De Paul Krugerstraat vormt
vanaf de Rolderstraat de toegang tot
het parkeerterrein en wordt onderdeel
van het parkeerterrein, waarbij het
doorgaande karakter en het
eenrichtingsverkeer wordt opgeheven
tussen het parkeerterrein en de
Kloekhorststraat. Bij de uitvoering
van de herinrichting van de
Rolderstraat wordt het bestaande
voorrangskruispunt ter plaatse van de
Paul Krugerstraat als uitritconstructie
vormgegeven.

Ter inzage
Het verkeersbesluit treedt in werking
op de dag na publicatie en ligt, met
bijbehorende tekening, vanaf deze
datum zes weken ter inzage bij de
informatiebalie van het stadhuis. Dit
besluit publiceren we ook in de
Staatscourant van 21 mei.

Bezwaar
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 dient te worden
gericht aan burgemeester en

Bekendmakingen (vervolg)
wethouders van de gemeente Assen,
Postbus 30018, 9400 RA Assen.
Het maken van bezwaar schorst niet
de werking van dit besluit.

verzoek van mevrouw J. Schriever de
volgende voorzieningen uit het
Landelijk Register Kinderopvang
verwijderd:

Bij de Voorzieningenrechter van
de Afdeling Bestuursrecht van de
Rechtbank Noord-Nederland,
Postbus 150, 9700 AD
Groningen, kan een verzoek om
voorlopige voorziening
(waaronder schorsing) worden
ingediend. Zo’n verzoek kan pas
worden gedaan als het
bezwaarschrift is ingediend en
onverwijlde spoed dat vereist.
Voor de behandeling van het
verzoek wordt een bedrag aan
griffierecht geheven.

Kinderdagverblijf en buitenschoolse
opvang De Paddestoel
Het Kanaal 51
9406 AP Assen
Registratienummers:
166801926 en 309815083
Het landelijk register kinderopvang
kunt u raadplegen op
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Openbare vergaderingen

Spreekuren

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

Spreekuur Burgemeester
en Wethouders

Op de agenda staat onder meer:
- Adviesaanvraag Preventiefonds
- Vervolgproces aanbesteding inkoop
Jeugdwet en WMO
- Sociaal Netwerk Assen
- Berichten vanuit het veld
Meer informatie op
www.rcp-assen.nl

Kinderopvang
Wijziging Landelijk Register
Kinderopvang
Met ingang van 1 juli 2019 worden op

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

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.
■

De wethouders hebben iedere
maandag spreekuur om 9.00 uur.
De burgemeester heeft spreekuur op
afspraak.

Spreekuur ombudscommissie
Maandag 17 juni, 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 17 juni. Hiervoor kunt
u een afspraak maken via
www.assen.nl/ombudscommissie
of door te bellen naar 06 12019423.

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
■

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 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 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
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