4 juni 2019

Gewijzigde openingstijden
stadhuis

In verband met tweede pinksterdag
is het stadhuis en het milieupark
gesloten.
Op deze maandag haalt de gemeente
geen afval op. Legen wij uw
container altijd op maandag? Kijk
dan op de app Afvalwijzer of op
www.mijnafvalwijzer.nl op welke
dag dat nu gebeurt.

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:
- Schapen scheren
Maandag 10 juni, 13.00 – 16.00
uur. Kom kijken hoe de schapen
van de kinderboerderij hun jas uit
doen.
- Slootjesdag
Zondag 16 juni, 13.30 – 15.30 uur.
Ontdek wat er in de vijver leeft. Ga
samen met de vrijwilligers met
een schepnet op pad.
- Leve de bijenkoningin
Zondag 23 juni, 15.00 – 16.30 uur.
De imker neemt je mee in het
leven van de honingbij. Hoor het
gezoem, ruik de honing en
verwonder je over de
bedrijvigheid.
- Groen om je heen
Zondag 30 juni, 13.00 – 16.00
uur. Met speurtochten en doespelletjes ga je onderzoeken wat er
allemaal ‘groen’ om je heen is.
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

Gemeentelijke gebouwen
gesloten

Op donderdag 13 juni zijn het
stadhuis en het milieupark vanaf
12.00 uur gesloten. Dit in verband
met de jaarlijkse personeelsmiddag.
De avondopenstelling is verplaatst
naar dinsdag 11 juni van 17.00 tot
19.00 uur.
Containers
Wordt uw container op donderdag
geleegd? Zet deze dan om 7.00 uur
aan de straat. Alle containers worden
in de ochtend geleegd. Na 12.00 uur
wordt er niet meer ingezameld.

Kinderraadsleden en kinderburgemeester lopen zich warm
Eén kind steekt meteen haar vinger
op. ‘Ik wil wel kinderburgemeester
worden’, zegt ze op een vraag van
een journalist uit de raadzaal. ‘Om
te zorgen voor een beter milieu.’ Er
komen gelijk meerdere vingers omhoog. Vorige week op de inloopbijeenkomst over de kinderraad en
kinderburgemeester konden alle
kinderen uit Assen die volgend
schooljaar in groep 8 van hun basisschool zitten, informatie krijgen.
In september starten in Assen de
kinderraad en de kinderburgemeester en worden 34 kinderraadsleden en -burgemeester officieel
geïnstalleerd.
Vragen stellen
Tijdens de informatiemiddag kunnen kinderen een eigen verkiezingsposter maken, meedoen aan
een politieke bingo, hun wensen
voor Assen aan een boom ophangen en vragen stellen aan de aanwezige raadsleden. Dat laatste ging
heel gemakkelijk. Aanvankelijk
misschien met enige aarzeling
maar dan lopen zo drie kinderen
naar de microfoon. ‘Hoe lang bent
u al raadslid? Hoe bent u dat geworden? En waarom zit u in de gemeenteraad?’ Zo blijkt de informatiemiddag een goede oefening voor
als het over een kleine vier maand
echt gaat gebeuren.
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‘Kinderen zijn de toekomst’
De kinderraad bestaat uit net zoveel
leden als de bestaande raad. Per
school mag één kind meedoen. Iedere school heeft een bezoek gehad
van iemand van Vaart Welzijn om
de kinderen enthousiast te maken
voor de kinderraad. ‘Kinderen zijn

Snoeien van bomen weer
van start
De gemeente Assen begint in juni met het snoeien van de bomen in de
woonwijken. Dit jaar snoeien we de bomen in de wijken Assen-oost, Baggelhuizen/Assen-west, Peelo, het dorp Witten en Anreep. Snoeien is het
wegnemen van takken en dat doen we om onveilige situaties te voorkomen.
Ook kijken we of bomen die niet gezond zijn gesnoeid moeten worden. Iedere boom controleren we per drie jaar; sommige bomen ieder jaar. Voor
bomen die we kappen, planten we nieuwe. Kan dat niet op dezelfde plek,
dan doen we dat op een andere plaats.
Flora en fauna ontzien
Wij handelen met de nodige voorzorg volgens de Wet Natuurbescherming. Dit om broedende vogels zo
min mogelijk te verstoren. Wanneer
we in bomen broedende vogels aantreffen, noteren we dit. Deze bomen
en eventueel de direct aangrenzende bomen slaan we dan over tijdens de snoeiwerkzaamheden.
Mogelijk hinder
Omdat we snoeien met een hoogwerker, kunt u daar enige overlast

van ondervinden. Ook kunnen we
enkele parkeerplaatsen gebruiken
om takken te verzamelen. Deze takken halen we zo spoedig mogelijk
weg. Wij vragen uw begrip voor
deze tijdelijke overlast.
Vragen?
Heeft u vragen over het snoeiwerk?
U kunt terecht bij de afdeling
Groenbeheer van de gemeente Assen, via het algemene telefoonnummer 14 0592 of stuur een mail naar
info@assen.nl

de toekomst’, zegt Bas de Leeuw van
Vaart Welzijn. ‘Dat is een belangrijke groep. De kinderraad mag
straks gevraagd en ongevraagd advies geven en kan ook zelf met onderwerpen en ideeën komen om
over te praten.’ Het is voor het eerst
dat de gemeente een Kinderraad en

een kinderburgemeester instelt. Zo
worden kinderen en hun omgeving
meer betrokken bij de lokale politiek.
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op
www.assen.nl/kinderraad

We gaan vanaf 3 juni maaien
De gemeente Assen begint vanaf 3 juni met het maaien van gras. Dat doen
wij een tot twee keer per jaar in de maanden juni en september. Een voordeel van minder vaak maaien is, dat er meer soorten planten gaan groeien.
Dat trekt weer meer verschillende kleine dieren aan zoals insecten, vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren. Verschillende plantensoorten levert
voor hen meer voedsel en schuilmogelijkheid op en dat komt hun voortplanting ten goede. Als door het een of twee keer maaien onveilige situaties
ontstaan, bijvoorbeeld voor het verkeer, dan maaien we vaker. Ziet u onveilige situaties? Meld het ons via assen.nl/mor of whatsapp (06 10329433).
Bermen
Bermen van wegen maaien we een
keer per jaar. Daardoor ontstaan er
meer verschillende plantensoorten
in de bermen. Het maaisel voeren
we af. Wel laten we het maaisel enkele dagen liggen, zodat aanwezige
bloemzaden in de grond kunnen
zakken. De bloemrijke bermen zijn
niet alleen goed voor vlinders en
bijen, maar helpen ook bij de bestrijding van de eikenprocessierups.
Natuurlijke vijanden van de rupsen
vinden hier namelijk hun voedsel.
Daardoor ontstaat een natuurlijk
evenwicht met minder last van de
eikenprocessie rups tot gevolg.
Materieel
Wij gaan ons materieel waarmee we
maaien aanpassen en rijden met
minder zware tractoren in de woon-

wijken. Daar waar mogelijk controleren we van tevoren met een infrarood drone de bermen. Zo worden
via deze warmte beelden dieren direct zichtbaar.
Waar?
Wilt u weten waar bij u in de buurt
het gras wordt gemaaid? Bekijk dan
de maaikaart op onze website via
www.assen.nl/onderhoudvandestad
Vragen?
Heeft u vragen over het maaibeheer? Bel ons algemene telefoonnummer 14 0592 of stuur een mail
naar info@assen.nl. Wilt u meer
weten over het maaibeheer en wilde
bijen? Dan kun u ook terecht in het
Duurzaamheidscentrum bij de expositie Assen Zoemt.

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/berichtenvandebrink
of scan de QR-code.

Gemeenteraad
Eerstvolgende
raadsvergadering

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

Consulterende
raadsbijeenkomst
Datum: 13 juni
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst komen de onderwerpen Parkeren,
Economische agenda & Omgevingswet aan de orde.

Raadsactiviteit
Datum: 13 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie : Stadhuis, zaal 1
Tijdens deze raadsbijeenkomst
wordt de raad geïnformeerd over:
2e kwartaalbijeenkomst Sociaal
Domein.

Consulterende
raadsbijeenkomst
Datum: 20 juni
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
De onderwerpen voor deze avond
zijn nog niet bekend en worden
z.s.m. gepubliceerd
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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

Altijd al willen meekijken met de gemeenteraad? Geef je dan nu op voor ‘Gast van de Raad
Als ‘gast van de raad’ willen we u op
een informele manier kennis laten
maken met het werk van de gemeenteraad. Op de dag van de raadsvergadering ontvangen wij u om 17 uur op
het stadhuis. Raadsleden en medewerkers van de griffie geven u uitleg
over de werkwijze van de raad en ver-

tellen u meer over de onderwerpen
die er die avond op de agenda staan.
In de tussentijd staat er een broodmaaltijd voor u klaar. Vanaf de publieke tribune volgt u vervolgens om
19.00 uur de raadsvergadering. Na
afloop horen raadsleden graag wat u
als bezoeker van de vergadering is

opgevallen en is er mogelijkheid tot
napraten in de hal van het stadhuis.
Wanneer: Donderdag 4 juli
Tijd: Vanaf 17:00 uur
Locatie: In het stadhuis van Assen,
Noordersingel 33

Wilt u zich opgeven of heeft u vragen? Bel of mail dan naar de griffie
via 06-55215923/ griffier@assen.nl.
Wegens beperkte ruimte vindt toelating plaats op volgorde van binnenkomst.

Opgeven

We zien u graag donderdag 4 juli!

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

- Broeklaan 64, het verbouwen van de
woning;
- De Vallei 44 te Assen, het plaatsen
van een dakopbouw;
- Dobbenwal 54, het uitbreiden van
de woning;
- Kerkplein 7, het plaatsen van zonnepanelen;
- Krekelkleuven 46, het wijzigen van
de gevel;
- Molenstraat 158, perceel 1972, het
kappen van 1 boom (noodkap).
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’.

Aanvragen

Verleende omgevingsvergunningen

Tot en met 28 mei zijn de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:

Tot en met 28 mei hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden:

- Gedempte Singel 7, het plaatsen van
reclame-uitingen (24/05);
- Heidenheim 7 te Ubbena, het wijzigen van het gebruik van kantoorruimte naar kwekerij en pluktuin
(27/05);
- Prins Hendrikstraat 4, het aanleggen van een uitrit (27/05).

Voorzieningenrechter rechtbank
Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Meer informatie op www.rcp-assen.nl

Openbare vergaderingen
Vergadering Raad voor Cliëntenparticipatie Assen (RCPA)

Geweigerde vergunningen
(reguliere procedure)

Woensdag 12 juni, 19.00 uur

- Graafschap 54, het aanleggen van
een uitrit (28/05).

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in zaal 1.

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

Op de agenda staat onder meer:
- Presentatie Netwerk Informele
Zorg
- Advies Preventiefonds
- Terugblik training Koepel Adviesraden Sociaal Domein
- Vervolgproces aanbesteding inkoop
Jeugdwet en WMO

Spreekuren
Spreekuur Burgemeester en
Wethouders

Op maandag 10 juni is er geen spreekuur in verband met tweede pinksterdag.

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

Bekendmakingen
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.

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

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

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.
■

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

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
■

- 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

Aan de inhoud van Berichten
van de Brink kunnen geen
rechten worden ontleend.

