Kijk ook op de afvalwijzer
Stadhuis gesloten door
feestdagen

In verband met Goede Vrijdag en
tweede paasdag is het stadhuis vrijdag
19 april en maandag 22 april gesloten.
Dinsdag 23 april zijn wij weer voor u
open. Het Milieupark is alleen gesloten op maandag 22 april. Op tweede
paasdag halen we ook geen afval op.
Meer informatie daarover vindt u op
de Afvalwijzer app.

11 april
Korte afsluiting Beilerstraat/
Esstraat

Op donderdag 11 april zijn de Beilerstraat (ter hoogte van de Esstraat) en
de Esstraat kort afgesloten in verband
met de onthulling van de plaquette.
De afsluiting duurt van 14.00 tot ongeveer 15.00 uur.

Ondernemers opgelet!
18 april: dialoog over de economie van Assen

Hoeveel banen heeft Assen op dit
moment? In welke sectoren komen
nieuwe kansen? Welke uitdagingen
komen op de stad af? Op donderdag
18 april (20.00 – 22.30 uur) is hierover een stadsbrede dialoog in de
Raadzaal van het Stadhuis. We hebben al aanmeldingen binnen, maar
er zijn nog plaatsen. De input van
deze avond nemen we mee in de
nieuwe economische agenda van Assen. Wilt u uw kijk op de economie
van Assen met ons delen en wilt u
aanwezig zijn op 18 april? Het college en de Raad verwelkomen u
graag. Uw aanmelding kunt u sturen naar:
economie@assen.nl. U ontvangt
daarna het programma van ons.

Spreekuur ombudscommissie

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 houdt een lid
van de commissie, vaak de voorzitter, die wordt bijgestaan door een
ambtelijk ondersteuner.
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.

9 april 2019

De schapen zijn weer terug
De schaapskudde van Landschapsbeheer het Witterveld begrazen vanaf
1 april weer het afgerasterde terrein aan de rand van recreatiepark Zeijerveld in Kloosterveen. En vanaf maandag 15 april kunt u iedere werkdag van
8.30 tot 16.30 uur de schapen in De Landjes in Marsdijk bewonderen en
zien hoe toegewijd de bordercollies de schaapskudde bij elkaar houdt.
Recreatiepark Zeijerveld
In het Zeijerveld verblijven de
schapen dag en nacht. De
schaapsherder komt regelmatig
langs, houdt toezicht op de schapen en controleert hun gezondheid. In dit gebied zijn honden niet
toegestaan. Het is alweer het zesde
jaar op rij dat de schapen er verblijven.
De landjes in Marsdijk
In de Landjes in de wijk Marsdijk
komen af hankelijk van het voedselaanbod tussen de 250 en 350 scha-

pen. In tegenstelling tot het Zeijerveld stuurt een herder met zijn bordercollies de schapen aan. Alle
werkdagen loopt de schaapskudde
langs het kanaal om het groen te onderhouden. De schapen verblijven ’s
nachts in een weiland bij Loon
Bewust gekozen voor begrazing
van schapen
De gemeente heeft bewust gekozen
om met schapen de twee gebieden te
onderhouden. Het terrein in recreatiepark Zeijerveld heeft te veel hoge
bulten om er met maaimachines te

Alcoholvrij feest voor tieners
Vrijdag 12 april staat het grootste
alcoholvrije tienerfeest van Noord
Nederland weer op stapel. Het
GozeroProcent feest gaat los om 20.00
uur en duurt tot 0.00 uur in de Bonte
Wever. Iedere tiener van 12 tot en met
17 jaar is welkom. De organisatie is in
handen van stichting GozeroProcent
met ondersteuning van Vaart Welzijn,
een groep van 25 enthousiaste jonge
vrijwilligers uit Assen. Het feest is
geheel alcohol- en rookvrij en laat zien
dat je prima kan feesten zonder roken
en alcohol.
Programma
Naast leuke activiteiten zoals
bijvoorbeeld een reuze sweeper, is
radio zender SLAM aanwezig om
de avond van een SLAM! on Tour
show te voorzien. Daarnaast zijn
er optredens van rapper Snelle en
zangeres Delany.
Kaarten
De entree is € 9,00 in de
voorverkoop bij de receptie van de
Bonte Wever of bij verschillende
voortgezet onderwijs scholen in

meenemen en daarmee makkelijk
plantensoorten verspreiden en tot
bloei laten komen.
Meer over de stadsbegrazing vind
u op duurzaam.assen.nl/
stadsbegrazing of
www.landschapsbeheerhetwitterveld.nl

Verslaggever Kees Veenvliet in actie

Hoe is het om te reizen met
de Cityline?

Assen. Ook online zijn kaarten
verkrijgbaar via debontewever.nl.
Op de avond zelf zijn de kaarten
verkrijgbaar aan de deur voor
€ 12,50.
Meer informatie
Meer informatie over
GozeroProcent staat op de website:
www.gozeroprocent.nl

Is het donker bij u in de
straat? Meld het ons!
Als het avond wordt, kan het zijn dat het ergens te donker blijft omdat een
lantaarnpaal het niet doet. Binnen de gemeente Assen branden 18.000 lantaarnpalen. Dat is best veel, maar dat betekent ook dat we een defecte lantaarnpaal niet altijd zien. Wij zijn daarom erg blij als u ons daarbij helpt en
meldt als een lantaarnpaal niet brandt.
Werkt een lantaarnpaal niet?
Ziet u een lantaarnpaal die het
niet doet? Meld het ons via
www.assen.nl/mor. Als u klikt op
‘melding storing openbare
verlichting’ kunt u de straatnaam en
het mastnummer van de
lantaarnpaal doorgeven.
Dit mastnummer staat met een
sticker op iedere lantaarnpaal.
U kunt ook gelijk zien of de melding
al gemaakt is of hoe het staat met
uw eerder gemaakte melding.

komen terwijl de schapen moeiteloos
overal kunnen grazen.
De Landjes zijn te drassig om gras en
beplanting machinaal te maaien.
Daarnaast is begrazing van schapen
een milieuvriendelijke en duurzame
keuze. Al is het maar doordat schapen met hun vacht en poten zaden

Iets anders melden
Wilt u iets anders melden, ga dan
naar www.assen.nl/mor ‘melding
doen’ of bel met 14 0592.

Foto: Kees Veenvliet

Graag stellen wij u voor aan Kees Veenvliet, een vaste gewaardeerde klant
van de Cityline. Kees gaat regelmatig een ritje met de Cityline maken om u
te vragen hoe het u bevalt in de bus. Ziet u Kees zitten en wilt u wat kwijt
over de Cityline? Spreek hem dan gerust aan voor een praatje.
Het is woensdag 20 maart en Kees
rijdt mee met lijn7B. Gewapend met
een pen en notitieblok stapt hij het
busje in. Wat zien reizigers als
voordeel van Cityline en wat kan
beter? De hele dag zit de buslijn vol.
Het weer was mooi dus een goed
moment om bijvoorbeeld naar de
markt in het centrum af te reizen.
Chauffeurs helpen u graag
Op zijn vraag of het gezellig is in de
Cityline waren de reacties positief.
Het is altijd leuk om een praatje te
maken met de chauffeur en de
medereizigers. De reis begint vaak
met een sociaal moment. Het begint
tenslotte bij de chauffeur. Mevrouw
Rugebrecht gaat vaak mee met de
Cityline en is een tevreden reiziger.
“Doordat de Cityline een verlaagde
instap heeft, is het makkelijk om

met de rollator of een ander
hulpmiddel in de bus te komen. De
chauffeurs staan altijd klaar om u de
bus in te begeleiden” zegt mevrouw
Rugebrecht.
Is de Cityline dan altijd op tijd?
Er zijn momenten dat de Cityline
wel iets later aankomt door
onvoorziene omstandigheden, zoals
een ﬁle of slecht weer. Maar meestal
is de bus op tijd. “Volgende keer ga
ik een andere lijn nemen”, zegt Kees.
“Tot ziens”.
Contact
Heeft u zaken die u direct wilt
bespreken de medewerkers van de
Cityline?
Stuur dan een e-mail naar
cityline@connexxion.nl.

GBS De Cirkel winnaar
‘Jan Dekker onderwijsprijs
voor duurzaamheid’

Schrijf je in voor de Jonge
Ondernemingsprijs van het Noorden
Jonge ondernemers uit Drenthe, Friesland en Groningen kunnen zich inschrijven voor de Jonge Ondernemingsprijs
van het Noorden. Daarmee geeft de Stichting De Jonge Ondernemingsprijs (JOP) jonge en succesvolle ondernemers
een podium. Door zichtbaar te zijn kunnen jonge ondernemers groeien en krijgen zij de mogelijkheid om krachtiger
in de markt te staan.
Ondernemerschap als katalysator
Het aantal startende jonge ondernemers stijgt elk jaar en zijn essentieel
voor (regionale) economische groei.
Jonge ondernemers functioneren vaak
als katalysator van de samenleving,
volgens JOP. Zij snappen wat er nodig
is om de vereiste stap voorwaarts te
zetten en vanuit hun creativiteit en innovatiekracht zijn zij in staat om blijvende verdienmodellen te realiseren

die economische groei en werkgelegenheid met zich meebrengen.
De stichting JOP brengt bedrijven,
instanties en jonge ondernemers bij
elkaar door een relevant netwerk en
platform te bieden voor jong ondernemerschap.

www.jongeondernemingsprijs.nl.
Aanmeldvideo 2019:
https://youtu.be/wcSg-2RRiZk

Aanmelden
Jonge ondernemers kunnen zich
aanmelden via

Verkeerstoren terug naar binnenstad Assen

Woensdag 4 april was de ﬁnale van
de ‘Jan Dekker onderwijsprijs voor
duurzaamheid’. Deze prijs is voor de
basisschool met het meest duurzame en praktisch toepasbare idee.
De winnaar krijgt €500,- om het
idee te realiseren. De winnaar van
2019 is GBS De Cirkel. Het viel de
kinderen op dat velen van hen hun

Op maandag 8 april is de verkeerstoren
uit het voormalige Verkeerspark terug
naar Assen gekomen. De gemeente Assen heeft de toren onlangs gekocht bij
een openbare veiling. De toren komt uit
Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. Studenten van Drenthe College in
Assen gaan de toren het komende
schooljaar in opdracht van de gemeente
ombouwen tot een veilig en aantrekkelijk speeltoestel. Naar verwachting is de
verkeerstoren in het voorjaar van 2020
deﬁnitief terug in de binnenstad. Het
terugbrengen van de verkeerstoren
naar Assen is onderdeel van het initiatief van de gemeente en Vaart in Assen
om spelen in de stad te stimuleren.

brood nog meenamen in een plastic
zak. Zij hebben daarom het idee om
voor alle kinderen op hun school een
schoolbroodbakje aan te schaffen.
De jury bestond uit Jan Dekker (juryvoorzitter), Karin Dekker (wethouder gemeente Assen) en Harry Arling (Kosmotroniks kunstenaar).

Maandag 8 april t/m vrijdag 21 juni

Afsluiting deel Stationsstraat
Van 8 april t/m 21 juni is een deel
van de ‘oude’ Stationsstraat afgesloten. Autoverkeer dat vanuit de Stationsstraat de Overcingellaan op wil
rijden, wordt omgeleid. Verkeer vanuit de Overcingellaan naar de
Stationsstraat ondervindt geen

hinder. Er is een omleiding voor ﬁetsers, maar zij kunnen ook langs het
werk rijden.

De afsluiting is nodig voor de verdere afwerking van het stationsplein.

Gemeenteraad
Eerstvolgende
raadsvergadering

Raadskalender
Raadsvergadering

Datum: 11 april
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal

Raadsactiviteit werksessie
Economische Zaken (EZ)
agenda

Datum: 18 april
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze werksessie heeft de
raad contact met stakeholders in het
economisch terrein.

Consulterende raadsbijeenkomst, Zonneparken, aardgasvrije wijk.
Datum: 25 april
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst komen bovengenoemde onderwerpen
aan de orde

Raadsactiviteit Duurzaamheid/
Energietranisitie
Datum: 25 april
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, zaal 1
Tijdens deze raadsbijeenkomst komen bovengenoemde onderwerpen
aan de orde

Foto: Marcel J. de Jong

Donderdag 11 april, 19.00 uur,
Stadhuis, raadzaal
- Vaststellen besluitenlijst 14 maart
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Benoeming plaatsvervangende leden
Ombudscommissie
- (Her)benoeming leden Algemene
Commissie Bezwaarschriften
- Verbouwing Kleuvenstee 1a
- Programma Binnenstad Stimuleringsfonds
- Programma Omgevingswet

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

Kinderen nemen raadzaal in Assen over
De gemeente Assen en ProDemos* gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen uit de hoogste
groepen van de basisscholen in Assen kunnen kennismaken met de gemeentepolitiek.
Democracity
Door het spelen van het spel Democracity ervaren kinderen hoe een gemeenteraad werkt. In dit spel bouwen zij
zelf een stad en kiezen zij welke gebouwen en voorzieningen in de stad
moeten komen. Het spel is een kennismaking met de gemeentepolitiek,
waaraan door raadsleden van verschillende politieke partijen om de beurt

gemeenteraden zoveel mogelijk kinderen in de raadzaal ontvangen.

wordt meegewerkt.
Samenwerkingsovereenkomst
Op donderdag 4 april hebben de burgemeesters van de gemeenten Assen,
Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. ProDemos geeft
deze vier gemeenten twee spellen in
bruikleen. Als tegenprestatie zullen de

Voor Assen geldt dat de gemeenteraad
jaarlijks minimaal 20 klassen via dit
spel kennis wil laten maken met het
werk van de gemeenteraad. Alle basisscholen uit de gemeente Assen kunnen hieraan gaan deelnemen.

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.

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.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 17
april ophalen bij de balie in de hal van
het stadhuis.
- De heer A.H. Ador
Laatste bekende adres:
Zilverschoonstraat 128,
9404 JE te Assen.
- De heer A. Florea
Laatste bekende adres:
Zilverschoonstraat 128,
9404 JE te Assen.
- De heer H.J. van Hagen
Laatste bekende adres:Sandelhout 3,
9408 DV te Assen.
- De heer R. Steigenga
Laatste bekende adres: Hoofdvaartsweg 138, 9406 XE te Assen.
- De heer M. Sacik
Laatste bekende adres:
Donaustraat 32, 9406 SM te Assen.
- Mevrouw E.E.K. Hiensch
Laatste bekende adres:
Hazelaarhof 43, 9408 AT te Assen.
- De heer J.J. Vorenhout
Laatste bekende adres:
Naoberdreef 121, 9403 KP te Assen.
- De heer A.E. Mulder
Laatste bekende adres:
Spiekerlanden 17, 9407 JD te Assen.
- De heer M.H. Elling
Laatste bekende adres:
Havenkade 16, 9403 AH te Assen.
- De heer A. Bodian
Laatste bekende adres:
Schepersmaat 4, 9405 TA te Assen.
- Mevrouw N.A. Girigorie
Laatste bekende adres:
Rolderstraat 29, 9401 AN te Assen.
- De heer E.S. Bouwmeester
Laatste bekende adres: Kerkstraat 9,
9401 GV te Assen.
- De heer J. Visser
Laatste bekende adres:
Tijmstraat 42E, 9408 AX te Assen.
- De heer E. Brander
Laatste bekende adres:
Hoekbree 1, 9403 GR te Assen.
- De heer H.J. Brugging
Laatste bekende adres:
Thorbeckelaan 104, 9402 EV te Assen.
- De heer C.G. van Dijken
Laatste bekende adres:
Mr. P.J. Troelstralaan 223,
9402 BH te Assen.
- De heer T.S. Bagga
Laatste bekende adres:
Schepersmaat 4, 9405 TA te Assen.
- De heer G.B.J. van der Laan
Laatste bekende adres: Mr. Groen van
Prinstererlaan 175, 9406 NB te Assen.
- Mevrouw J. Nosa
Laatste bekende adres:
Schepersmaat 4, 9405 TA te Assen.
- De heer T.W. Riddering
Laatste bekende adres: Roegoorn 14,
9403 NP te Assen.
- De heer S. Kartopawiro

Laatste bekende adres:
Mr. P.J. Troelstralaan 187, 9402 BE te
Assen.
- De heer A. Abde
Laatste bekende adres:
Mr. P.J. Troelstralaan 179,
9402 BE te Assen.
- Mevrouw A.N. Cairo
Laatste bekende adres:
Naoberdreef 121, 9403 KP te Assen.
- Mevrouw E.H.A. van Rees
Laatste bekende adres: Mr. Groen van
Prinstererlaan 127, 9402 KC te Assen.
- De heer S. Sivaloganathan
Laatste bekende adres: Hophullen 34,
9403 WL te Assen.
- De heer X. Zhao
Laatste bekende adres:
Van Riebeeckstraat 5,
9401 AA te Assen.
- De heer H.H.G. Hazeveld
Laatste bekende adres:
Dahliastraat 10, 9404 RX te Assen.
- De heer S. Gomez Samper
Laatste bekende adres:
Resedastraat 2, 9404 SC te Assen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 3 april zijn de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:
- Aart Van Der Leeuwlaan 1, het kappen
van 1 esdoorn;
- Beilerstraat 157, 159 en Bosstraat 55,
het plaatsen van zonnepanelen;
- Deelheugte 126, het uitbreiden van
een overkapping;
- Heidenheim 7 te Ubbena, het wijzigen
van het gebruik van kantoorruimte
naar kwekerij en pluktuin;
- Oranjestraat 36 t/m 118, het intern wijzigen van de woningen, het wijzigen
van de gevels en bijgebouwen (renovatie);
- Spanjelaan 1, het aanleggen van een
uitrit;
- Wolvenlaan 21, het plaatsen van een
erfafscheiding;
- Zeijerweg 34 te Ter aard, het uitbreiden van de woning;
- Zuidersingel 63, het wijzigen van de
dakpannen.
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 03 april 2019 hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden:

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- De Haar 9, het plaatsen van een bijgebouw (04/04);
- Deelheugte 128, het plaatsen van een
overkapping (03/04);
- Koopmansplein, t.o. nr 7, het tijdelijk
plaatsen van een laadpaal (oslopaal)
(02/04);
- Narcisstraat 30, het kappen van 1 esdoorn, onder voorwaarde van herplant
(03/04);
- Rolderstraat 41, het bouwen van appartementen en een bedrijf (29/03).

Geweigerde vergunningen
(reguliere procedure)
- Nobellaan 112, het bouwen van 2
appartementen (28/03).
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de dag van verzending van
het besluit naar de aanvrager, een ge-

motiveerd 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.

Omgevingsvergunning zonnepark
‘De Lichtkiem’
Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Assen maken bekend dat op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3º van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 8 maart 2019 een omgevingsvergunning is verleend voor het
realiseren van het Zonnepark De Lichtkiem aan de Asserwijk 48 te Assen
Dit zonnepark heeft een totale oppervlakte van circa 3 ha en een opgesteld
vermogen van circa 4 MW. Zonnepark
De Lichtkiem wordt gerealiseerd in een
grondgebonden opstelling met zonnepanelen, een gebouw met omvormers
en twee transformatoren. Het park
wordt landschappelijk ingepast. Op het
perceel was tot voor kort een pluimveebedrijf gevestigd.
Ontwerpbesluiten
De ontwerp-omgevingsvergunning
heeft van woensdag 23 januari tot en
met dinsdag 5 maart 2019 ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen bij
burgemeester en wethouders ingediend.
Ter inzage
De omgevingsvergunning inclusief bijbehorende stukken liggen van woensdag 10 april tot en met dinsdag 21 mei
2019 ter inzage bij de balie Bouwen,
Wonen & Ondernemen in het Stadhuis,
Noordersingel 33 te Assen. De vergunning met identificatienummer NL.IMRO.0106.99OMG20180311-C001, is ook
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroepschrift/verzoek om voorlopige
voorziening
Tijdens de bovengenoemde termijn bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen of niet tijdig
zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders naar voren
hebben gebracht, een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, sectie Bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus
150, 9700 AD Groningen.
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van 22 mei 2019
(daags na afloop van beroepsperiode).
Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.
Degene die beroep heeft ingesteld kan
bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend, treedt het
besluit tot verlening niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist. Aan
het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.
Voor meer informatie over deze omgevings-vergunning kunt u contact opnemen met het team Bouwen, Wonen &
Ondernemen.

Verkeersbesluit
Inrichting parkeerterrein Lidl,
Kleuvenstee Marsdijk
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen voor het
inrichten van een parkeerterrein aan de
Kleuvenstee te Assen.
De Lidl gevestigd in het wijkwinkelcentrum Marsdijk heeft uitbreidingsplannen. De winkel wordt uitgebreid vanaf
het huidige pand tot op de locatie van
het wijkcentrum De Dissel. Het bestaande pand voor de bibliotheek en
het wijkcentrum worden gesloopt. De
weg tussen het wijkcentrum en het winkelcentrum wordt verlegd om het
nieuw te bouwen pand heen. Naast het
winkelpand wordt in een laad- en loshaven voorzien en het parkeerterrein uitgebreid met circa 50 parkeerplaatsen.
Het parkeerterrein voor de bewoners
van de appartementen (13 plaatsen)
krijgt een nieuwe locatie. Dit parkeerterrein is alleen bestemd voor de bewoners van de appartementen. Op beide
parkeerterreinen worden gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd. Vanaf
het parkeerterrein naar de entree van
de winkel wordt een zebrapad aangelegd. Het parkeerterrein krijgt een nieuwe aansluiting op de Kleuvenstee in de
vorm van een gelijkwaardige kruising.
Ter inzage
Het verkeersbesluit treedt in werking
op de dag na publicatie en ligt, met bijbehorende situatieschetsen, vanaf deze
datum zes weken ter inzage bij de
informatiebalie van het stadhuis.
Dit besluit wordt tevens gepubliceerd
in de Staatscourant
www.officiëlebekendmakingen.nl. Hier
is het volledige verkeersbesluit inclusief
de bijbehorende tekeningen en een volledig overzicht van de genomen maatregelen te raadplegen.
Hoe kunt u reageren?
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 kunt u
sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30018,
9400 RA te Assen. Mocht u vragen
hebben dan kunt u contact opnemen
met mevrouw E. Langbroek via het algemene nummer 140592.

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:
- J.C. van Markenstraat 30 – VW Store,
voor het starten van een inrichting.
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 in de hal van het stadhuis.

Ontwerp provinciaal
inpassingsplan
reconstructie Norgervaart
(N373)
Gedeputeerde Staten van de provincie
Drenthe maken bekend dat het ont-

werp provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373) met ingang
van 10 april gedurende zes weken ter
inzage ligt. Met dit plan wil de provincie
de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de N373 tussen Norgerbrug en
Huis ter Heide verbeteren. Het gaat om
het verbreden van de wegberm en het
aanleggen van veilige oversteken en
nieuwe (fiets)bruggen.
Op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening zijn het ontwerp
provinciaal inpassingsplan en de behorende stukken vanaf 10 april tot en met
21 mei digitaal in te zien op
www.provincie.drenthe.nl/n373 of via
www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.9922.IPN373NGHtH.OW01. U kunt het plan ook
inzien in het provinciehuis in Assen.
Hiervoor kunt u bellen met het Klantcontactcentrum (0592) 36 55 55.
Zienswijze
Gedurende de periode van inzage kan
iedereen een zienswijze indienen op
het ontwerp inpassingsplan. Dit kan
schriftelijk of mondeling. Schriftelijke
zienswijzen dient u bij voorkeur digitaal
in, via een formulier op de website van
de provincie https://fd9.formdesk.com/
provinciedrenthe/website_bezwaar_
zienswijze. U kunt ook een schriftelijke
zienswijze indienen bij Provinciale Staten van Drenthe, postbus 122, 9400 AA
Assen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak
maken via het Klantcontactcentrum
(0592) 36 55 55.

Openbare vergaderingen
Vergadering Drents Archief
Donderdag 11 april, Drents Archief,
Brink 4, 14.30 uur

Op donderdag 11 april as. om 14.30 uur
komt het Algemeen Bestuur van het
Drents Archief bij elkaar in het gebouw
van het Drents Archief aan de Brink 4
te Assen.
Onderwerp is onder meer de benoeming van een nieuw bestuurslid.

Spreekuren
Spreekuur Burgemeester en Wethouders
De wethouders hebben iedere maandag spreekuur om 9.00 uur. De burgemeester heeft spreekuur op afspraak.
Paasmaandag 22 april is er geen
spreekuur.

Assistent wijkbeheerders
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.

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

■

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

- 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.

