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.

28 mei 2019

E-waste Race Assen van start!

Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 21 juni strijden tien basisscholen
uit Assen tegen elkaar tijdens de E-waste Race. De scholen proberen in deze
vier weken zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten (E-waste) in te
zamelen. De winnende groep gaat op schoolreis naar het NEMO Science
Museum in Amsterdam. Woensdag 22 mei trapte wethouder Karin Dekker
de race af met de leerlingen van SBO De Meander.
Recyclen E-waste
Wethouder Dekker kaartte het belang aan van het apart inzamelen
van elektronisch afval. “Alle materialen van een telefoon kunnen bijvoorbeeld gerecycled en opnieuw
gebruikt worden. Er kan dus weer
een nieuwe telefoon van gemaakt
worden. Zonde als deze waardevolle
grondstoffen in het restafval belanden.”

Schaapscheermiddag bij
Duurzaamheidscentrum

Op tweede pinksterdag, maandag 10
juni worden tussen 13.00 en 16.00
uur de schapen bij de
kinderboerderij van het
Duurzaamheidscentrum Assen
geschoren. Tijdens het scheren
geven medewerkers uitleg over het
scheren en de geschiedenis hiervan.
Ook zijn er verschillende activiteiten
waarbij wol centraal staat. Zo
kunnen kinderen hun eigen
armband vilten. De entree van de
schaapscheermiddag is gratis.

Meld afval aan
De scholen die meedoen zijn:
Plateau Baggelhuizen, De Boei, De
Scharmhof, Het Octaaf, De Parel,
Theo Thijssen school, SBO de Meander, W.A. van Lieflandschool, De
Borg en de De Vuurvogel. Inwoners
kunnen hun klein elektrische afval,
zoals een oud telefoontje, haardroger of wekker aanmelden op
www.ewasterace.nl. Op een vooraf
afgesproken tijd halen scholieren
het afval bij u aan huis op.

Opkomst Verkiezing Europees Campagne Sprezzatura start
Parlement
zondag 2 juni
In Assen heeft 42% van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht voor het
Europees Parlement. De opkomst is hoger dan bij de verkiezing in 2014, toen
was het opkomstpercentage 38%.
Definitieve uitslag
Dinsdag 28 mei om 9.00 uur stelt
het gemeentelijk stembureau de uitslag van de verkiezingen vast.

Aansluitend stelt het hoofdstembureau de totaaluitslag van de
kieskring Drenthe vast.

Van 2 juni tot en met 3 november schitteren meer dan zeventig Italiaanse
meesterwerken in de tentoonstelling Sprezzatura - Vijftig jaar Italiaanse
schilderkunst (1860-1910) in het Drents Museum. Niet alleen het Drents
Museum, maar de hele Asser binnenstad ademt vanaf 2 juni vijf maanden
lang Italië. Vaart in Assen organiseert in samenwerking met het Drents
Museum en andere betrokkenen in de binnenstad allerlei evenementen en
acties, waaronder een feestelijk openingsweekend met de onthulling van de
Asser Rialtobrug.

Een ongebruikte fiets in de
schuur? Ieder kind een fiets!
Herbeleef de TT van ’86

In het Drents Archief draait in de
maand juni een gratis
filmcompilatie van de TT Assen van
1986. Bekijk de opnames van de
spannende races in de zijspanklasse
en de 500 CC. De film draait vanaf
dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 28
juni en kunt u doorlopend bekijken
in de Digilounge. De toegang is
gratis. De openingstijden zijn
dinsdag tot en met donderdag van
10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van
10.00 tot 13.00 uur.

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
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‘Er zijn 23 miljoen fietsen in Nederland. Ons land is een fietsland’,
stelde wethouder Harmke Vlieg, afgelopen vrijdag in het Kindcentrum
Het Kompas. Toch heeft één op de
negen kinderen geen fiets. En daar
moet wat aan gedaan worden. Vlieg
gaf samen met leerlingen van het
Kompas het startsein voor de campagne ‘ANWB kind fietsenplan’.

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.

Vanaf deze week kan iedereen gebruikte en afgedankte kinderfietsen
of fietsen voor volwassenen inleveren bij WerkPro. Daar knappen ze de
fietsen op. Via stichting Leergeld of
komen de fietsen dan terecht bij kinderen die een fiets het hard nodig
hebben. Heeft u dus een fiets die u
niet meer gebruikt? Lever die dan in
bij WerkPro aan de Havenkade 16.

Programma openingsweekend
Zondag 2 juni opent de tentoonstelling voor het publiek en wordt de Rialtobrug op de Kop van de Vaart onthuld. Muziek en theater brengt de
Asser binnenstad vanaf 11 uur in Italiaanse sferen. Zo is er straattheater
met Romeo & Julia op Stelten en een
processie naar de Rialtobrug waarna
de brug om 13.20 uur feestelijk zijn
onthulling krijgt. Vanaf vrijdag 30
mei kunt u al naar voorstellingen
van Jeugdtheaterfestival Art of Wonder en siert de kunstmarkt Art Explosion zaterdag 1 juni het Koopmansplein. Kijk voor het programma
van het openingsweekend op
www.ditisassen.nl/nieuws/sprezzatura
Italiaanse aankleding binnenstad
U heeft vast het rood, wit en groene

wasgoed in de straten van de binnenstad al zien hangen. De komende weken krijgen diverse gebouwen Italiaanse vlaggen, etalages
een Italiaanse aankleding en ziet u
op verschillende plekken in de stad
Sprezzatura-banieren hangen.
Start bouw Rialtobrug
Op 27 mei start Steve Ellis - in samenwerking met Hout- en constructiebedrijf Drenthen en Faber Pallets
de bouw van de Rialtobrug. De
raampanelen van de brug zijn ontworpen en gemaakt door leerlingen
van het Dr. Nassau College (Penta)
met dank aan kunstenaar Pirmin
Rengers voor de artistieke begeleiding en ICO Centrum voor Kunst &
Cultuur voor de organisatie.

Kies Koopmansplein

Nieuwe buurt Kloosterakker krijgt vorm
In Kloosterakker - het gebied ten westen van de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg – worden vanaf 2020 circa
500 woningen gebouwd. Daarbij gaat het om een variatie aan vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen
en rijwoningen voor zowel projectmatige bouw als particulier opdrachtgeverschap. Ruim 20% van de woningen zijn
sociale huurwoningen. Ook komt er direct langs de Norgervaart een wandelgebied met veel water en groen.
Dat en meer staat te lezen in het ontwerp-bestemmingsplan Kloosterakker dat vanaf 29 mei is in te
zien bij de balie Bouwen, Wonen & Ondernemen
van het stadhuis en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Opzet Kloosterakker
De buurt Kloosterakker heeft als thema ‘akkers’. De
akkers lopen van oost naar west en krijgen steensoorten in verschillende kleuren, alsof er graan,
mais, kool en aardappels zijn verbouwd. De inzet is
om van Kloosterakker een energieneutrale buurt te
maken. Dat betekent onder meer dat alle woningen
aardgasloos zijn en er een verzwaard elektriciteitsnet
aangelegd wordt.
Inloopavond 19 juni
Wilt u meer weten over de opzet van de nieuwe wijk?
Kom dan naar de inloopavond op woensdag 19 juni.
U bent tussen 19.00 en 21.30 uur van harte welkom
in Hotel Van der Valk aan de Balkenweg.

Presentatie ontwerpen
Deze ontwerpen presenteren zij voor
het eerst op woensdag 5 juni in de
Rabozaal van De Nieuwe Kolk. De
presentatie start om 19.00 uur. Gratis kaarten zijn te bestellen via
www.dnk/koopmansplein. Wees er
snel bij, want op=op!

G

INWE

DO M E

Met het plakken van de eerste poster is het startschot gegeven voor Kies
Koopmansplein. Deze campagne heeft als doel om zoveel mogelijk Assenaren en ondernemers in Assen van 6 tot en met 23 juni hun favoriete plein te
laten kiezen. De afgelopen weken hebben vier ontwerpbureaus - Laos Landschapsarchitectuur en Stedebouw, Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, OKRA Landschapsarchitecten en West 8 urban design & landscape architecture - een ontwerp gemaakt voor het nieuwe Koopmansplein.

Kloosterakker (fase 1)

Stemmen
Na de presentatie op 6 juni mogen
alle Assenaren vanaf 6 jaar en ondernemers met een bedrijf in Assen
stemmen op hun favoriete ontwerp
via www.kieskoopmansplein.nl of telefoonnummer 0800-75 75 755. Het
winnende ontwerp maken we bekend op donderdag 27 juni rond
20.00 uur tijdens het TT Festival op

EG
RTSW

D VAA
HO O F

mainstage Koopmansplein.
Meer informatie
Meer informatie over de ontwerpen
en het stemmen leest u binnenkort
in deze krant.

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 vertellen 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

via 06-55215923/ griffier@assen.nl.
Wegens beperkte ruimte vindt toelating plaats op volgorde van binnenkomst.
We zien u graag donderdag 4 juli!

Opgeven
Wilt u zich opgeven of heeft u vragen? Bel of mail dan naar de griffie

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 5
juni ophalen bij de balie in de hal van
het stadhuis.
- De heer D.G. Kuils
Laatste bekende adres:
Havenkade 16, 9403 AH 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 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.
- Mevrouw H.U. Nosa
Laatste bekende adres:
Schepersmaat 4, 9405 TA te Assen.
- De heer H.H.G. Hazeveld
Laatste bekende adres:
Dahliastraat 10, 9404 RX te Assen.
- De heer M. Assaf
Laatste bekende adres:
Dommelstraat 24, 9406 RN te
Assen.
- De heer E.J.A. Hooi
Laatste bekende adres:
Talmastraat 9, 9402 HA te Assen.
- De heer Teame Araya Gebrezgi
Laatste bekende adres:
Havenkade 16, 9403 AH te Assen.
- De heer M.J. Sprangers
Laatste bekende adres:
Mr. P.J. Troelstralaan 163, 9402 BE
te Assen.
- De heer J. Velthuis
Laatste bekende adres:
Bosroos 24, 9408 LW te Assen.
- De heer G. Norder
Laatste bekende adres:
Lodewijk Napoleon 58, 9404 RS te
Assen.
- De heer A.J. Bergmans
Laatste bekende adres:
Steendijk 42, 9404 AG te Assen.
- De heer H. Al Khalouf
Laatste bekende adres:
Geulstraat 25, 9406 RP te Assen.
- De heer J. Wolters
Laatste bekende adres:
Smetanalaan 538, 9402 XW te
Assen.
- Mevrouw K. El Abrashi
Laatste bekende adres:
Lodewijk Napoleonplein 60, 9404
RS te Assen.
- De heer M. in ’t Groen
Laatste bekende adres:
Echtenstraat 3, 9402 JA te Assen.
- De heer L.F. Maatita
Laatste bekende adres:
Rolderstraat 10, 9401 AS te Assen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 22 mei zijn de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:
- A.H.G. Fokkerstraat 20, het bouwen
van een bedrijfsgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding, het
plaatsen van reclame-uitingen, het
aanleggen van een uitrit, het plaatsen van een vlaggenmast en het
kappen van 4 bomen;
- Kop van de Vaart, het plaatsen van
een kunstwerk;
- Kroonwerk 8, het intern wijzigen van
een gebouw;
- Mr P.J. Troelstralaan 197 A, het bouwen van 1 appartement;
- Prins Hendrikstraat 4, het aanleggen van een uitrit;
- Rolderstraat 41, het intern wijzigen
van een gebouw.
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 22 mei 2019 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden:

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- Gravenlanden 117, het uitbreiden
van een bijgebouw (17/05);
- Vaart Z.Z. 55, het plaatsen van een
bijgebouw (22/05).
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.

Ontwerpbestemmingsplan
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterakker’, met bijbehorend ontwerpexploitatieplan, beeldkwaliteitsplan
en ontwerpbesluit hogere waarden
wegverkeerslawaai
Burgemeester en wethouders van Assen maken bekend dat vanaf 29 mei
2019 gedurende een termijn van 6
weken in het stadhuis de volgende
documenten ter inzage liggen:
• het ontwerpbestemmingsplan
Kloosterakker, met identificatienummer
NL.IMRO.0106.08BP2018224DB001 (ex artikel 3.8 lid 1 van de
Wro) en het bijbehorend ontwerpexploitatieplan Kloosterakker (ex artikel 6.14 Wro) met bijbehorende
stukken;
• het ontwerpbesluit hogere waarden
wegverkeerslawaai met bijbehorende stukken.
Aanleiding
De aanleiding van onderhavig bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan
en exploitatieplan betreft de beoogde
uitbreiding van de wijk Kloosterveen
in westelijke richting. De huidige
voorraad woningbouwgrond in
Kloosterveen is op korte termijn vol-

gebouwd. Om te kunnen voldoen aan
de woningvraag sturen wij als gemeente Assen aan op de verdere ontwikkeling van inbreidingslocaties en
de nieuwbouwwijk Kloosterveen.
Hierdoor is het noodzakelijk om voor
een nieuw gedeelte van Kloosterveen
woningbouw planologisch mogelijk
te maken. Voor deze uitbreiding is de
structuurvisie Kloosterveen 20172035 met bijbehorend MER opgesteld
die op 21 december 2017 is vastgesteld. Tegelijkertijd met de structuurvisie is ook een Nota Bovenplanse Investeringen (NBI) vastgesteld. De
structuurvisie en NBI vormen de basis voor onderhavig bestemmingsplan en bijbehorend exploitatieplan.
Het plangebied waar onderhavig bestemmingsplan betrekking op heeft
bestaat uit twee delen. Voor het oostelijk deel van het plangebied is het
voornemen circa 500 woningen te realiseren. Het westelijk deel van het
plangebied, direct naast de Norgervaart, is bedoeld voor waterberging
en recreatie en vormt de landschappelijke afronding van de wijk.
Waar kunt u het plan inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpexploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarden wegverkeerslawaai met bijbehorende
stukken kunt u met ingang van 29
mei 2019 gedurende een termijn van
6 weken inzien bij de balie van team
Bouwen, Wonen en Ondernemen in
het stadhuis, Noordersingel 33 te Assen. U kunt het plan ook raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Hoe kunt u reageren?
Met ingang van 29 mei 2019 kan eenieder gedurende een termijn van 6
weken zienswijzen inbrengen tegen
het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en het bijbehorend
ontwerpexploitatieplan. Deze reacties moeten worden gericht aan de
gemeenteraad van Assen, Postbus
30018, 9400 RA Assen.
Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
hogere waarden kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30018
9400 RA Assen.
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze schriftelijk. Het indienen van
een mondelinge zienswijze is echter
ook mogelijk. Hiervoor moet uiterlijk
een week voor het einde van de terinzagelegging een telefonische afspraak worden gemaakt met mevrouw E. Langbroek, via het
telefoonnummer 14 0592.
Wat gebeurt er met uw reactie?
De binnengekomen zienswijzen ten
aanzien van het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, besluit hogere waarden wegverkeerslawaai en ontwerpexploitatieplan
zullen worden betrokken bij de vaststelling van de plannen door het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de gemeenteraad
van Assen.
Meer informatie
Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw E. Langbroek (14 0592 of E.Langbroek@
assen.nl) en over het ontwerpexploitatieplan met de heer H. Langendijk
(14 0592 of H.Langendijk@assen.nl).

Ontwerpbestemmingsplan
Terinzagelegging Lottingstraat

Vanaf 5 juni liggen gedurende een
termijn van zes weken bij de publieksbalie, balie Bouwen, Wonen en
Ondernemen in het stadhuis de volgende besluiten ter inzage:
• het ontwerp van het bestemmingsplan “Lottingstraat ” met identificatienummer
NL.IMRO.0106.01BP201810005B001 met bijbehorende stukken (ex
artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening);
Aanleiding en het planvoornemen
De aanleiding van het bestemmingsplan “Lottingstraat” is de herstructurering van de locatie aan de Lottingstraat in het noordelijke gedeelte van
de wijk De Lariks. Hier wordt een
oude school gesloopt en vervangen
door 14 grondgebonden sociale huurwoningen. Naast de invulling met 14
grondgebonden sociale huurwoningen is er ook nog voldoende ruimte
om het parkeren op te lossen en een
robuuste groenstrook aan te leggen.
Het groen zal bestaan uit een grasveld met wadi’s en bomen. Tussen
het groen en de woningen komt een
erfweg te liggen om de woningen te
ontsluiten. Het plan sluit zich aan bij
de rijwoningen die voornamelijk in de
wijk terug te vinden zijn. De nieuwe
woningen krijgen een kap met een
hoge en/of een lage gootlijn. De
bouwblokken zijn zes tot acht woningen lang.
Huidig bestemmingsplan
Het plangebied valt binnen de werkingssfeer van de beheersverordening ‘Assen Noord 2014’ (vastgesteld
22 september 2016). In de verordening heeft het plangebied de bestemmingen ‘Maatschappelijk’ en ‘Verkeer’. Het planinitiatief past niet
binnen de regels van de beheersverordening. Om deze reden is dit bestemmingsplan opgesteld.
Inloopbijeenkomst
Op 1 oktober vorig jaar is in samenspraak met Actium een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden en andere belangstellenden.
Tijdens deze inloopavond is het planvoornemen gepresenteerd en antwoord gegeven op de gestelde vragen
van de bezoekers. De omwonenden
hebben ook na de inloopbijeenkomst
de mogelijkheid gekregen tot inzage
in en uitleg over de voorgenomen
plannen voor het plangebied.
Tijdens de inloopbijeenkomst gaf een
groot aantal van de bezoekers aan
het jammer te vinden dat de speelvoorzieningen op deze locatie plaats
moeten maken voor de woningen.
Om de kinderen uit de omgeving van
dit plangebied speelmogelijkheid te
kunnen bieden, stelden zij voor om
op de groene strook vóór de nieuwe
woningen een aantal speelvoorzieningen te plaatsen. Het college erkent het belang van speelvoorzieningen op deze locatie.
Speelvoorzieningen zijn binnen bestemming “Groen” mogelijk. Bestemmingsplan technisch zijn er dus
geen belemmeringen om speelvoorzieningen te realiseren. Via de betreffende wijkbeheerder en in overleg
met de buurtbewoners van dit plangebied kunnen op deze locatie speelvoorzieningen worden geplaatst.
Aanmeldnotitie
Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Eén
van de belangrijkste gevolgen van de
wijziging van het Besluit m.e.r. is dat

een vormvrije m.e.r.-beoordeling
moet worden aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie. De aanmeldnotitie beschrijft de gevolgen
van de voorgenomen activiteit voor
het milieu en geeft een conclusie omtrent de noodzaak tot een
m.e.r.-procedure. Op basis van de
aanmeldnotitie dient de gemeente
een besluit te nemen of voor de voorgenomen activiteit een
m.e.r.-procedure doorlopen moet
worden. Wordt besloten dat een
m.e.r.-procedure doorlopen moet
worden dan zal een milieueffectrapportage (MER) opgesteld moeten
worden.
Voor de herontwikkeling van de locatie Lottingstraat is een dergelijke aanmeldnotitie opgesteld. Gelet op het
bepaalde in deze aanmeldnotitie is
het doorlopen van m.e.r.-procedure
niet noodzakelijk.
Vooroverleg
Het concept van het bestemmingsplan is conform artikel 3.1.1 Besluit
ruimtelijke ordening voorgelegd aan
de overleginstanties, onder meer het
waterschap. Binnen de termijn heeft
alleen waterschap Hunze en Aa’s een
inhoudelijke reactie ingediend. Deze
reactie heeft slechts tot een tekstuele
aanvulling van de waterparagraaf geleid.
Waar kunt u het plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan en
alle bijbehorende stukken kunt u met
ingang van 5 juni gedurende een termijn van 6 weken inzien tijdens de
gebruikelijke openingstijden bij de
balie Bouwen, Wonen & Ondernemen in het Stadhuis, Noordersingel
33 te Assen.
U kunt het plan ook raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Hoe kunt u reageren
Gedurende de bovengenoemde termijn kan eenieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in combinatie met artikel
3.31 lid 3 onder d van de Wet ruimtelijke ordening zienswijzen inbrengen
tegen het ontwerp van het bestemmingsplan.
Zienswijzen tegen het ontwerp van
het bestemmingsplan kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van
Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen.
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze schriftelijk. Het indienen van
een mondelinge zienswijze is ook
mogelijk. Hiervoor moet uiterlijk een
week voor het einde van de terinzagelegging een telefonische afspraak
worden gemaakt met mevrouw A.
Aminzaie Haidari, via het telefoonnummer 14 0592.
De zienswijzen gericht tegen het ontwerp van het bestemmingsplan zullen worden betrokken bij de vaststelling van de plannen door de
gemeenteraad van Assen.

Hoorzitting
Dinsdag 11 juni houdt de Algemene
commissie bezwaarschriften een
hoorzitting in vergaderzaal 1 van het
stadhuis, Noordersingel 33 te Assen.

Aan de orde komen de bezwaarschriften van:
• De heer O. Icden om 17.05 uur tegen het besluit van het college van
27 februari 2019, inzake het wegslepen van de auto.

Bekendmakingen (vervolg)
• D heer H. Drent om 17.25 uur tegen
het besluit van het college van 26
maart 2019, inzake verkeersbesluit
afsluiting Hoofdvaartsweg
Noord-Zijde.
• Niemer Spapens Oliana advocaten,
mevrouw R. Niemer namens de familie Dal om 18.05 uur tegen het
besluit van het college van 23 januari 2019, inzake het niet inwilligen
van het verzoek tot gegevenswijziging familie Dal/Miral.

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

De stukken liggen ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis.
Eventuele wijzigingen over de agenda
vind u op www.assen.nl onder actueel.

Spreekuren
Spreekuur Burgemeester en
Wethouders
De wethouders hebben iedere maandag spreekuur om 9.00 uur. De bur-

gemeester heeft spreekuur op afspraak.
Wethouder Leemrijse heeft op maandag 3 juni geen spreekuur.
Op maandag 10 juni is er geen
spreekuur in verband met tweede
pinksterdag.

Spreekuur ombudscommissie
Maandag 17 juni, 13.30 uur,
De Nieuwe Kolk

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.
■

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

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

KIES JOUW FAVORIETE KOOPMANSPLEIN!
Vier grote ontwerpbureaus hebben de afgelopen weken gewerkt aan
het ontwerp voor het nieuwe Koopmansplein. Vanaf 5 juni mag je uit
deze vier ontwerpen je favoriete Koopmansplein kiezen. Het plein dat
de meeste stemmen krijgt, wordt straks ook echt uitgevoerd.
Dus kies ook lekker zelf!

KOM NAAR DE PRESENTATIE IN DNK
Op woensdag 5 juni maken we de ontwerpen voor het eerst bekend.
En jij kunt daarbij zijn! De presentatie is van 19.00 tot 20.30 uur
in de Rabozaal van De Nieuwe Kolk. Bestel vandaag nog gratis
kaarten op www.dnk.nl/koopmansplein. Wees er snel bij, want op = op!

Stem vanaf 6 juni op www.kieskoopmansplein.nl

