7 mei 2019

Donderdag 16 mei

Stempassen zijn bezorgd

Als het goed is, vielen afgelopen zaterdag de stempassen 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 dit
aanvragen met uw DigiD op de website van de gemeente Assen of neem
contact op met team burgerzaken via
140592 of info@assen.nl
Meer weten over de verkiezingen?
Kijk dan op onze website:
www.assen.nl/verkiezingen
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. Het werk wordt in fases
uitgevoerd. Deze week beginnen de
werkzaamheden met het wegdeel
Balkenweg - Maria Montessoriweg.
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.

Agenda
Duurzaamheidscentrum

Mantelzorgcafé: een ontmoetingsplek
voor mantelzorgers
Zorgt u voor een partner, familielid of vriend? Dat kan soms erg intensief
en veeleisend zijn. Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met allerlei
praktische en emotionele vragen. Voor iedereen die op zoek is naar een
luisterend oor, even tijd voor zichzelf nodig heeft of ervaringen met andere
mantelzorgers wil delen organiseert het Netwerk Informele Zorg een
Mantelzorgcafé.
Iedereen is welkom
Mantelzorgers hebben behoefte om
andere mantelzorgers te ontmoeten
en kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit kan in het Mantelzorgcafé,
een ontmoetingsplek voor mantelzorgers. Onder het genot van een kopje
koffie of thee kunt u bijkletsen met
andere mantelzorgers of kunt u even
ontspannen met een tijdschrift of een
mooi boek.
Waar en wanneer?
Het eerstvolgende Mantelzorgcafé is
donderdag 16 mei van 15.00 tot 17.00
uur in het leescafé van De Nieuwe
Kolk.
U kunt binnenlopen wanneer het u
uitkomt.

Hulp nodig bij vervoer?
Wilt u langskomen maar heeft u
zelf geen vervoer? Neem dan contact op met Vaart Welzijn om de
mogelijkheden te bespreken. Zij
helpen u graag om naar het Mantelzorgcafé toe te gaan. U kunt
bellen naar Merel Put op nummer: 06-51544713. Komt u met de
auto? Dan kunt u bij het Mantelzorgcafé vragen naar een gratis
uitrijkaartje.
Vragen?
Neem gerust contact op met
Roelie van Guldener via
roelievanguldener@gmail.com

Bijeenkomst parkeren

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 mei onder
meer:
- Familiemiddag uilen
Zondag 12 mei, 09.00 - 12.00 uur.
Deze middag zijn de uilen aanwezig in het Duurzaamheidscentrum.
- Inloopspreekuur afvalscheiding
en hergebruik
Woensdag 15 mei, 14.00 - 16.00
uur. Kom langs met vragen, opmerkingen en goede ideeën over
dit thema.
- Gefladder en gezoem
Zondag 19 mei, 13.30 - 15.30 uur.
Een middag vol vlinders en bijen.
- Doemiddag ‘Assen zoemt’
Zondag 26 mei, 13.00 - 16.00 uur.
Onderzoek een bijenhotel, leer over
vlinders en maak je eigen bijenkorfje.

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

Werkzaamheden aan
Bicicletteria uitgesteld

De werkzaamheden aan de toegang
van de Bicicletteria aan het Mercuriusplein 211 zijn uitgesteld. Door de
voorspelde regen kan een deel van
de werkzaamheden niet uitgevoerd
worden. Zodra de nieuwe datum bekend is informeren wij u hierover.

Meer informatie
Meer informatie over mantelzorgondersteuning vindt u op
www.informelezorgassen.nl

Opening TT Circuit op
Koopmansplein Assen
Woensdsg 8 mei kunnen vanaf
14.00 uur alle kinderen spelen op
het mini-TT circuit op het Koopmansplein. Tussen 15.30 en 16.00
uur is de feestelijke opening van het
Circuit. Wethouder Roald Leemrijse
geeft het startschot. Coureur Dion
Otten vlagt af. Peter Oosterbaan
komt met twee safetycars. Het cir-

De afgelopen maanden is er bij verschillende ‘Parkeertafels’ met inwoners,
ondernemers en vastgoedeigenaren gesproken over hoe het parkeren in
Assen aantrekkelijker gemaakt kan worden. Deze gesprekken hebben iets
opgeleverd.
Bent u nieuwsgierig?
Kom dan op dinsdag 14 mei naar de
inloopbijeenkomst in de raadzaal
van het stadhuis. Tussen 18.00 en

20.30 uur bent u van harte welkom
om u te laten informeren en uw reactie te geven.

Wat vindt u van de fietsroutes
naar het centrum?
De gemeente Assen zet de fiets op 1. Want zeker in de stad is de fiets een milieuvriendelijke en gezonde manier van vervoer. Om het fietsen te stimuleren
neemt de gemeente de fietsroutes naar het centrum onder de loep. Deze
week ontvangen de leden van het Asser stadspanel daarom een enquête over
de fietsroutes in Assen.
Enquête
De vragen gaan onder andere over
het gebruik van de routes, de veiligheid en wensen voor verbeteringen.
De uitkomsten gebruiken we voor
maatregelen op de fietsroutes in de
komende jaren. De resultaten van de

enquête zijn na de zomer bekend.
Het Asser Stadspanel heeft ruim
2700 leden.
Wilt u ook meedoen aan de enquête?
Meld u dan aan voor het Stadspanel
op www.assen.nl/stadspanel.

cuit is een exacte, verkleinde kopie
van het echte TT Circuit. Alle kinderen zijn vanaf 8 mei iedere woensdagmiddag en zaterdag welkom om
met aanwezige of zelf meegebrachte
voertuigen rondjes te komen racen.
Speciaal voor de opening staan op 8
en 11 mei een aantal trapauto’s uit
het voormalige Verkeerspark klaar.

Iets verloren of gevonden?

Heeft u uw horloge, portemonnee,
sleutels verloren? Of vindt u iets dat
een ander waarschijnlijk is kwijtgeraakt? Geef dit dan door op de website www.verlorenofgevonden.nl.
Wanneer u vermoedt dat uw voorwerp gestolen is, kunt u aangifte
doen bij de politie.
Foto: Marcel J. de Jong

43 bomen worden vervangen door nieuwe bomen
Dit jaar worden er 43 bomen gekapt. Deze bomen staan verspreid in verschillende wijken. Het gaat om exemplaren die dood, niet meer veilig of niet
meer gezond zijn. Voor deze bomen worden weer nieuwe bomen geplant.
Voor die bomen die de gemeente niet op dezelfde plek kan planten, zoekt zij
een andere locatie.
Vergunningen
Het zijn bomen die een diameter
hebben van 45 cm of meer. Hiervoor
is een omgevingsvergunning nodig.
Deze vergunning is aangevraagd.
Het kapverzoek met de bijbehorende
stukken is in te zien bij de balie in
het Stadshuis.

Locaties:
U kunt de locaties van de bomen
vinden op onze website via
www.assen.nl/bomenkap

Dinsdag 14 mei

Inloopavond bouwrijp maken Veemarktterrein
De herinrichting van het Veemarktterrein gaat een nieuwe fase in. Het nieuwe plein is inmiddels gereed en deze
week start aannemersbedrijf Sallandse BV met het bouwrijp maken van het noordelijke deel. Het terrein wordt
gereed gemaakt voor de komende woningbouw en er worden kabels en leidingen gelegd. De woningbouw zelf start
na de zomer van 2019.
Inloopavond
Wilt u meer weten over de werkzaamheden op het Veemarktterrein?
Dan bent u van harte welkom op de
inloopavond op dinsdag 14 mei tussen 18.30 en 20.00 uur in de benedenruimte van Garage TDI aan
Industrieweg 8.
Meer informatie
Bent u benieuwd welke woningen
er komen?
Kijk dan op www.asselyn.nl
‘Impressie woningbouw gezien vanaf de zuidkant van het Veemarktplein”

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 15
mei ophalen bij de balie in de hal van
het stadhuis.
- De heer S. Sivaloganathan
Laatste bekende adres:
Hophullen 34, 9403 WL te Assen.
- De heer A. Heydary
Laatste bekende adres:
Wethouder Buningstraat 28,
9404 AL te Assen.
- De heer X. Zhao
Laatste bekende adres:
Van Riebeeckstraat 5,
9401 AA te Assen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 1 mei zijn de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:
- Asserstraat 112 te Ubbena, het wijzigen van een bijgebouw;
- Asserwijk 20A, het wijzigen van een
bijgebouw naar kinderopvang;
- Boekweitveld 26, het aanleggen van
een uitrit;
- Borgstee 9, het plaatsen van reclame-uitingen;
- Caro van Eyckweg 41, het plaatsen
van een overkapping;
- De Hoogspanningsweg 6, het plaatsen van een telecommast, het plaatsen van een erfafscheiding;
- Diverse locaties in wijken en buitengebied, het kappen van 43 bomen;
- Industrieweg 1, het plaatsen van reclame-uitingen;
- Overcingellaan 17, het plaatsen van
reclame-uitingen en vlaggenmasten;
- Salland 213, het kappen van 1 eikenboom;
- Vaart Z.Z. 55, het plaatsen van een
bijgebouw;
- Witterstraat, kavel 7, het bouwen
van een woning en het aanleggen
van een 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 1 mei hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden:

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- Beilerstraat 157, 159 en Bosstraat 55,
het plaatsen van zonnepanelen
(30/04);
- Brink 36, het plaatsen van een erfafscheiding (25/04);
- Carry Van Bruggenweg 26, het bouwen van een carport (30/04);
- Mercuriusplein 68, het wijzigen van
reclame-uitingen (25/04);
- Molenstraat 158, het uitbreiden van
de woning (25/04);
- Plan Diepstroeten, kavel 21 (Kastanjebrink 2), het bouwen van een woning (29/04);
- Transportweg 12, het plaatsen van
reclame-uitingen (26/04);
- Weiersstraat, t.h.v. nr 2, het verplaatsen van een kunstwerk
(29/04);
- Westerwoldestraat 18, het uitbreiden van de woning (25/04).
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.

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:

sie. Het eerstvolgende spreekuur is
op maandag 13 mei. Hiervoor kunt u
een afspraak maken via www.assen.
nl/ombudscommissie of door te bellen naar 06 12019423.

Wijkcontactpersonen
- J.C. van Markenstraat 24 - Bekaert
Combustion Technology b.v., voor
het starten van een bedrijf (nieuwe
testomgeving). 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 op afspraak
bij de balie van team Bouwen, Wonen
en Ondernemen.

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

Spreekuren
Spreekuur Burgemeester en
Wethouders
De wethouders hebben iedere maandag spreekuur om 9.00 uur.
De burgemeester heeft spreekuur op
afspraak.

Spreekuur ombudscommissie
Maandag 13 mei, 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 ombudscommis-

Foto: Marcel de Jong

Gemeenteraad
Eerstvolgende raadsvergadering

Raadskalender

Foto: Marcel J. de Jong

Donderdag 9 mei, 19.00 uur, Stadhuis, raadzaal

Raadsvergadering

Datum: 9 mei
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal

Consulterende
raadsbijeenkomst

Datum: 23 mei 2019
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
De onderwerpen voor deze avond
zijn nog niet bekend en worden
z.s.m. gepubliceerd.

Raadsvergadering

- Vaststellen besluitenlijst 11 april
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Benoemingen dhr. B. Ananias (raadslid SP) en
mw. G. van der Laan (plv. raadslid SP)
- Bekrachtiging geheimhouding bijlagen raadsvoorstel Zonnepark Assen Zuid
- Benoeming leden RvT Plateau
- Aanzuiveren voorbereidingskrediet Assen Zuid
- Kredietaanvraag zonneparken in Assen, fase 1
- Krediet aardgasvrije wijk
- Verruiming inzet startersleningen
- Jaarstukken 2019 Regio Groningen-Assen
- Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

Datum: 6 juni 2019
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal

Raadsactiviteit Omgevingswet en 2e kwartaalbijeenkomst sociaal domein

Datum: 13 juni 2019
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst
wordt de raad geïnformeerd over
bovengenoemde onderwerpen.

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

Contact met de politieke partijen
■

ChristenUnie

tel. 06-13376278
fractie@assen.christenunie.nl
www.assen.christenunie.nl

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

■ 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

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.
■

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

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

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
■

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

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

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

■

CDA

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

- E-mail:
berichtenvandebrink@assen.nl
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