23 april 2019

Milieupark gesloten op
koningsdag

Het Milieupark is op zaterdag 27
april gesloten vanwege Koningsdag.

Assen en Midden-Drenthe
starten pilot logeerzorg
De gemeente Assen en Midden-Drenthe starten een pilot om de logeerzorg in
Drenthe beter tot haar recht te laten komen. De gemeenten zijn één van de
tien pilots die hiervoor een financiële bijdrage ontvangen van het Ministerie
van VWS. Afgelopen woensdag gaf minister Hugo de Jonge het startsein.

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 april en
mei onder meer:
- Maak je eigen bijenhotel
Zondag 28 april, 13.30 - 15.30 uur.
Maak een bijenhotel van riet en
touw.
- Bloemetjes in je tuin!
Woensdag 1 mei, 13.30 - 15.30 uur.
Met bloemzaad, potgrond en klei
maak je heel makkelijk een zaadbommetje. Daar kun je op hele
leuke plekken bloemetjes krijgen.
- Kruidenthee maken
Woensdag 1 mei, 14.00 - 16.00
uur. We gaan ontdekken wat kruidenthee is, hoe je kruiden kunt
drogen en welke kruiden lekker
zijn om te gebruiken.
- Kleuter - doelab
Vrijdag 3 mei, 13.00 - 16.00 uur. Er
zijn leuke activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de
kleuter. Door te spelen en onderzoeken doen kinderen leuke ontdekkingen.
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

Pilot logeerzorg
Hoe kunnen we de logeerzorg in
Assen en Midden-Drenthe beter
benutten? Die vraag staat centraal
bij de pilot logeerzorg. Om dit te
onderzoeken gaan de gemeenten
de samenwerking aan met het Zilveren Kruis, Icare, Denktank 60+,
Huisartsenzorg Drenthe, CMO
Stamm, Vaart Welzijn en het
UMCG. Het Ministerie van VWS
ondersteunt de pilot met een
subsidie van 100.000 euro.

Mantelzorgers ontlasten
Één van de voorzieningen om mantelzorgers te ontlasten, is het aanbieden van logeerzorg door de
gemeente. Diegene die zorg nodig
heeft, kan dan een nachtje ergens
anders slapen zodat de mantelzorger
ontlast wordt van zijn of haar mantelzorgtaken. Op dit moment maken
zorgvragers nog niet zo veel gebruik
van de logeerbedden als werd
verwacht. Tijdens de pilot gaan de
partijen onderzoeken wat daarvan de

reden is. Ook is de vraag van belang ten bij de behoefte van mantelhoe de voorziening beter kan aanslui- zorgers/zorgvragers.

Nieuwe stimuleringsregeling
voor ondernemers binnenstad
Winkeliers en eigenaren van panden in de binnenstad van Assen kunnen
vanaf nu subsidie aanvragen als ze hun winkel willen verplaatsen naar het
stadshart, hun pand willen ombouwen naar een andere functie of de gevel
willen opknappen. Gemeente Assen stelt hiervoor eerst 500.000 euro beschikbaar tot uiterlijk december 2020. In totaal is vanuit het Binnenstadsfonds € 1,25 miljoen beschikbaar.

Zonnelening uitverkocht
Vanaf 1 april konden inwoners uit Assen een zonnelening aanvragen. De lening was een groot succes! Het bedrag van 200.000 euro, dat beschikbaar is
gesteld door Provincie en gemeente, is inmiddels vergeven. Dit betekent dat
het loket gesloten is en er geen aanvragen meer ingediend kunnen worden.
Met de zonnelening konden inwoners tegen een erg lage rente een
lening aanvragen voor de aanschaf
van zonnepanelen of een zonneboiler. Inwoners kunnen nu nog wel

gebruik maken van de Energiebespaarlening Drenthe en de Investeringssubsidie Duurzame Energie.
Meer informatie hierover vindt u op
www.drentsenergieloket.nl.

Start wijkvernieuwing Lariks

Doel van de nieuwe subsidie is om
leegstand in de binnenstad verder
terug te dringen en het opknappen
van panden te stimuleren. De regeling is samen met binnenstadorganisatie Vaart in Assen en de onder-

nemers en pandeigenaren in de
binnenstad opgesteld.
Alle informatie over de stimuleringsregeling is te vinden op
www.assen.nl/stimuleringsregeling

Mijn Buurt Assen gaat
‘on tour’ in Assen West
Mijn Buurt Assen nodigt bewoners van Assen West uit voor een kennismakingstour in hun wijk. Met elkaar kennismaken en van elkaar horen hoe het
wonen en leven in Assen West bevalt. Wat gaat er goed? En wat zou anders
kunnen? Daar draait de kennismakingstour om. Alleen zo kunnen we samen
bepalen wat er in de buurt moet gebeuren. U bent van harte welkom.
Op vier woensdagen in mei van 15.00 uur tot 18.00 uur komen medewerkers
van Mijn Buurt Assen samen met de wijkagent langs in verschillende deelbuurten om kennis te maken. De agenda ziet er als volgt uit:
1 mei
Baggelhuizen Noord
De Bult (Speeltuin)
8 mei
De Wouden
Cirkelparkeerplaats
(vanaf het Sticht eerste hofje rechts)

Kent u het Drents Energieloket?
Bij het Drents Energieloket kunt u
terecht voor een goed en onaf hankelijk advies om energie te besparen of
duurzame energie op te wekken in
uw woning. Welke stappen kunt u
nemen? Wat is er allemaal mogelijk?
Zijn er subsidies voor? Als u vragen
heeft kunt u bellen of mailen met
het loket. U krijgt gegarandeerd antwoord. En bent u op zoek naar leveranciers of producten? Het loket kan
u daarover uitgebreid informeren en
adviseren. Neem eens een kijkje op
www.drentsenergieloket.nl

Foto: René Verleg

Vorige week gaven wethouder Janna
Booij en de directeuren Elles Dost
(Actium) en Henny Luppes (Vaart
Welzijn) het startsein voor de wijkvernieuwing in de Lariks. Met behulp van een hoogwerker stortten
zij het eerste beton in een bak; bewoners zetten daarna een afdruk van
hun handen in de nog te drogen betonspecie. Dost benadrukte de

woonmogelijkheden voor bewoners
die de verschillen tussen de 116 te
bouwen woningen bieden. ‘Houd in
uw achterhoofd dat uw straat, uw
buurt absoluut mooier en beter
wordt’, sprak de wethouder, ‘als u de
komende periode overlast ervaart
van alle werkzaamheden die gaan
komen’.

15 mei
Kennemerland
(voorbij afslag Schieland)
22 mei
Westerpark
(tegenover grasveld Provinciehuis /
hoek Nicolaas Beetslaan en Arthur
van Schendellaan)

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.mijnbuurtassen.nl.

Hoe vindt u het wonen in Assen?
Agenda
Hieronder vindt u een overzicht van
de bijeenkomsten van de gemeente
die de komende twee weken op de
agenda staan.

Concert JWF kapel
Datum: vrijdag 26 april
Tijd: 18.30 uur
Locatie: De Nieuwe Kolk
Foto: Marcel J. de Jong

Doe mee aan ons wijkonderzoek!
De komende weken doet de gemeente onderzoek naar het wonen en leven in
Assen. Elk huishouden kan meedoen en ontvangt een uitnodigingsbrief.
In deze brief staat een link naar een online enquête en een toegangscode.
Kunt u de enquête niet invullen op een computer? Geen probleem.
In de brief staat hoe u een papieren exemplaar kunt ontvangen.
Enquête
Wij vragen hoe tevreden u bent in
uw wijk over de volgende zaken:
- De inrichting (wegen/groen/verlichting en meer)
- De sport- en speelplekken
- Voorzieningen (zoals winkels/
huisarts/zorg/openbaar vervoer)
- De sfeer in de wijk, burenhulp en
de sociale contacten
- Veiligheid (en ervaring met overlast)

-D
 aarnaast gaan een aantal vragen
over gezondheid, de woonsituatie,
financiën en tijdsbesteding
Goed beeld
Het zou fijn zijn als veel mensen de
enquête invullen. Zo krijgen we een
goed beeld van de leef baarheid in de
verschillende wijken van Assen. Met
de resultaten kunnen we actief aan
de slag om uw woonplezier te vergroten. Doet u mee?

Foto: Marcel J. de Jong

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
30 april ophalen bij de balie in de hal
van het stadhuis.
- De heer M. Assaf
Laatste bekende adres:
Dommelstraat 24,
9406 RN te Assen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 16 april zijn de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:
- Dr H. Colijnstraat 20, het kappen
van 1 els;
- Grasbeemd 74, het wijzigen van het
gebruik wonen in een nagelstudio;
- Oosterhoutstraat 9 C, het plaatsen
van een balkonhek;
- Torenlaan 16, het plaatsen van reclame-uitingen.
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)
- Deelheugte 126, het uitbreiden van
een overkapping (11/04);
- Groningerstraat 44, het realiseren
van 2 woningen op de verdieping
(11/04);
- Meerval 2, het uitbreiden van de
woning (12/04);
- Oldenhofstraat 32, het uitbreiden
van de woning (16/04);
- Oude-Molenstraat 45-47, het uitbreiden en wijzigen van het gebruik van
winkel naar wonen (2 appartementen) (15/04).
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:
- J.C. van Markenstraat 12 - H.K.A.
bv/Sympany Assen, 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 van team Bouwen, Wonen
en Ondernemen.

Verkeersbesluit
Inrichten van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan het Mercuriusplein.

Verleende omgevingsvergunningen
Tot en met 16 april hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden:

College van B&W maken bekend dat
zij een verkeersbesluit hebben genomen tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan het Mercuriusplein te
Assen.

Daartoe wordt op de parkeerplaats
aan het Mercuriusplein te Assen het
volgende geplaatst: een bord E06
van bijlage 1 van het RVV (gehandicaptenparkeerplaats), met een onderbord waarop staat:
“8-VNL-73”. Op de bij dit besluit horende situatieschets is de parkeerplaats gearceerd.
Het verkeersbesluit treedt in werking
op 24 april 2019 en ligt, met bijbehorende situatieschets, vanaf deze datum zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis.
Het verkeersbesluit is tevens op 23
april 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.
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 richten aan het college van
B&W, Postbus 30018, 9400 RA te Assen.

Ontwerpbestemmingsplan
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 16 - 102 en
ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Van woensdag 24 april tot en met
dinsdag 4 juni 2019 ligt bij de Publieksbalie, balie Bouwen, Wonen en
Ondernemen in het stadhuis het ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 16 – 102 ter inzage.
Ontwerpbestemmingsplan
In het plangebied worden twee blokken met in totaal 44 duplexwoningen
gesloopt en vervangen door 30
grondgebonden eengezinswoningen.
De nieuwe woningen worden uitgevoerd in twee bouwlagen met een
kap. De parkeerplaatsen worden voor
een deel in de openbare ruimte aan
de Thorbeckelaan (20 bestaande parkeervakken en 8 plaatsen op de weg)
en deels op eigen erf (3 plaatsen)
aangelegd. De bestaande groene
ruimte - inclusief het Cruijff Court –
blijft behouden.
Hogere grenswaarden Wet
geluidhinder
Uit onderzoek is gebleken dat als gevolg van het verkeer op de Thorbeckelaan de geluidbelasting op de gevels van de geplande woningen in dit
ontwerpbestemmingsplan niet vol-

doet aan de voorkeursgrenswaarde
van de Wet geluidhinder. Omdat ook
is gebleken dat geluidreducerende
maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, is het college van plan om
hogere grenswaarden te verlenen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Thorbeckelaan 16 -102 met bijbehorende stukken liggen met ingang van
woensdag 24 april tot en met dinsdag
4 juni 2019 tijdens de gebruikelijke
openingstijden ter inzage bij de Publieksbalie, balie Bouwen, Wonen en
Ondernemen in het stadhuis, Noordersingel 33 te Assen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Reageren
Een ieder kan op grond van afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in combinatie met artikel
3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening binnen de bovengenoemde termijn zienswijzen inbrengen tegen het
ontwerpbestemmingsplan.
Op grond van eerdergenoemd artikel
uit de Awb in combinatie met artikel
110c van de Wet geluidhinder kunnen
binnen de bovengenoemde termijn
zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
hogere grenswaarden worden ingediend.
Schriftelijke zienswijzen tegen een
ontwerpbestemmingsplan kunnen
worden gericht aan de gemeenteraad
van Assen en dito zienswijzen tegen
het ontwerpbesluit hogere grenswaarden aan het college van burgemeester en wethouders van Assen.
Beide zienswijzen moeten worden
geadresseerd aan Postbus 30018,
9400 RA Assen.

Woensdag 24 april, 19.00 uur,
stadhuis, zaal 1
Op de agenda staat onder meer:
- Vervolgproces aanbesteding inkoop
Jeugdwet en WMO
- Sociaal Netwerk Assen
- Berichten vanuit het veld
Meer informatie op
www.rcp-assen.nl

Spreekuren
Spreekuur Burgemeester en
Wethouders
Maandag 29 april is er geen spreekuur in verband met de meivakantie.

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 ombudscommissie. 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.

Assistent wijkbeheerders
Zienswijzen gericht tegen een ontwerpbestemmingsplan worden betrokken bij de vaststelling van het
plan door de gemeenteraad. Zienswijzen gericht tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden worden
betrokken bij de besluitvorming hierover door het college van burgemeester en wethouders.

Openbare vergaderingen
Vergadering Raad voor Cliëntenparticipatie Assen

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

Gemeenteraad
Eerstvolgende
raadsvergadering

Raadskalender
Raadsvergadering

Raadsactiviteit
Energietransitie

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

Consulterende raadsbijeenkomst over Zonneparken en
aardgasvrije wijk.

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

Foto: Marcel J. de Jong

Donderdag 9 mei, 19.00 uur,
Stadhuis, raadzaal

Datum: 25 april
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, zaal 1
Tijdens deze raadsbijeenkomst
wordt de raad geïnformeerd over
Duurzaamheid, Klimaatakkoord
en de Regionale Energiestrategie
(RES). Doel is om de raadsleden bij
te praten over de opdracht die er
ligt voor de gemeente de komende
bestuursperiode en een doorkijk te
geven naar 2030.

- Vaststellen besluitenlijst 11 april
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- 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

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

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

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

■ 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

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
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
- Redactie: gemeente Assen
- Druk en vormgeving:
NDC mediagroep
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