30 april 2019

Programma TT Festival

Tijdens Koningsnacht is het programma TT Festival 2019 bekend
gemaakt. Nieuwsgierig? Kijk dan op
www.ttfestival.nl

Dodenherdenking 4 mei
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en
militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld
zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Hierdoor beseffen we ons
dat leven in vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is.

Stille Tocht
Foto: Fred van Bergeijk

Wit, rood en groen wasgoed in
de straten van Assen

Vanaf eind mei hangen de straten in
de binnenstad van Assen vol wasgoed. De volle waslijnen zijn een verwijzing naar de sfeervolle straten
van Napels. De actie markeert de
start van Sprezzatura - ‘Vijftig jaar
Italiaanse schilderkunst (18601910)’, de nieuwe tentoonstelling die
u vanaf 2 juni kunt zien in het
Drents Museum. Om de waslijnen
vol te krijgen, kan iedereen van 23
april tot en met 17 mei wit, rood en
groen wasgoed inleveren bij verscheidene winkels in de binnenstad.
Op www.binnenstadassen.nl/
nieuws/inzameling-wasgoed vindt u
de inzamelpunten.

Hoe vindt u het wonen in
Assen?

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. Met de resultaten
kunnen we actief aan de slag om
uw woonplezier te vergroten. Op
dit moment hebben al 3246 inwoners mee gedaan. Doet u mee? Het
invullen kan tot vrijdag 17 mei.

Op zaterdag 4 mei lopen we met elkaar de traditionele Stille Tocht. Om
19.35 uur vertrekt de tocht vanaf de Kerkstraat, ter hoogte van de Torenlaan/Kerkplein. De tocht eindigt bij het provinciaal monument op de
Brink. De klokken luiden van 19.45 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur.
Om 20.00 uur nemen we twee minuten stilte in acht. Van 18.00 uur tot
zonsondergang mogen de vlaggen halfstok worden gehangen.

Herdenkingsdienst

Voorafgaand aan de Stille Tocht houdt het platform levensbeschouwelijke
organisaties Assen om 18.30 uur in de RK Kerk aan de Dr. Nassaulaan een
dienst. Het thema is: “In vrijheid kiezen”. Na deze herdenkingsdienst is er
gelegenheid zich aan te sluiten bij de Stille Tocht naar het provinciaal monument op de Brink.

Herdenkingsconcert

4 mei-concert in Jozefkerk
Na aﬂoop van de Stille Tocht is er in de Jozef kerk, Collardslaan 2a, om
20.45 uur een herdenkingsconcert. De Christelijke Oratorium Vereniging

Lintjes voor twee Assenaren
Mevrouw Jeltje van Rhee-Staal en de heer Bertus Arends zijn afgelopen
vrijdag koninklijk onderscheiden. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen kregen zij opgespeld door
loco-burgemeester Harmke Vlieg.
Mevrouw Van Rhee-Staal vervult al
sinds 1990 de meest uiteenlopende
vrijwilligersactiviteiten in woonservicecentrum De Slingeborgh. Zo
helpt zij bij het uitserveren van
maaltijden, bemant het winkeltje en
begeleidt zij bewoners bij de kerkmiddag.
De heer Bertus Arends is naast eigenaar van groencentrum Arbo ook actief als vrijwilliger binnen de Eelder
corsowijk Hooiweg-Schelf horst.
Eerst zat hij jarenlang op de trekker
van de praalwagen, daarna werd hij
coördinator en vanaf 2016 is hij
voorzitter van de Corsowijk.
Ook is hij bestuurlijk betrokken bij
ijsvereniging Peelo.

Woensdag 1 mei

Voorjaarsmarkt Assen

Assen zingt de delen 1, 4 en 7 van Ein deutsches Requiem van Johannes
Brahms. Peter Cramer begeleidt het koor bij dit concert en het geheel staat
onder leiding van dirigent Marion Bluthard. De toegang is vrij, maar bij de
uitgang wordt een collecte gehouden om de onkosten te beperken.

Cameratoezicht in
Gouverneurstuin
De Gouverneurstuin krijgt cameratoezicht voor een periode van zes maanden. Burgemeester Marco Out besloot tot de maatregel omdat in de Gouverneurstuin al geruime tijd met regelmaat sprake is van overlast en criminaliteit. De overlast bestaat uit drugsgebruik en -dealen, alcoholgebruik, prostitutie, geluidsoverlast, vechtpartijen, natuurlijke behoefte doen, afval achterlaten en vernielingen. Ook worden bezoekers van de tuin lastig gevallen en
evenementen verstoord.
Overlast verder terugdringen
De gemeente zette het afgelopen jaar
in op het terugdringen van de overlast in de Gouverneurstuin. Dit in samenwerking met haar veiligheidspartners, omwonenden en
belanghebbenden. Door de politie en
gemeente werd extra toezicht gehouden. Daarnaast is extra beveiliging
ingezet. Hoewel die maatregelen effect hebben, wil de burgemeester
door cameratoezicht de criminaliteit
en de overlast verder terugdringen.
Volgens burgemeester Marco Out
willen politie en toezicht van de gemeente onmiddellijk ingrijpen als er
sprake is van (beginnende) overlast
om daarmee escalatie te voorkomen.

Rol stadsmarinier
De gemeente wil voor de langere termijn in gesprek met het Cultureel
Hart Assen, dat veel activiteiten
houdt in de Gouverneurstuin. Onderwerp van gesprek is onder andere
de openingstijdens van de tuin.
Daarnaast is een belangrijke rol
weggelegd voor de stadsmarinier.
Die moet zorgen voor een structurele aanpak van de problemen.
De burgemeester heeft het besluit
genomen in samenspraak met de
politie en het OM. Na de periode van
zes maanden wordt de inzet van camera’s geëvalueerd.

Foto: Marcel de Jong

Gebruik geen vuur
in de natuur

Kom racen op het
Koopmansplein

Woensdag 8 mei kun je ‘s middags
racen op het mini-TT Circuit op het
Koopmansplein. Om 14.00 uur is de
feestelijke opening van het Circuit.
De racebaan is een exacte, verkleinde
kopie van het echte TT Circuit. Alle
kinderen zijn vanaf 8 mei iedere
woensdagmiddag en zaterdag welkom om met aanwezige of zelf meegebrachte voertuigen rondjes te komen racen. Speciaal voor de opening
staan op 8 en 11 mei een aantal trapauto’s uit het voormalige Verkeerspark klaar.

Op dit moment is het erg droog in de natuur. Daarom
moeten we oppassen met het gebruik van vuur.
Smokey geeft daarom de volgende tips

De traditionele Voorjaarsmarkt in het centrum van Assen is dit jaar op
woensdag 1 mei van 10.00 tot 17.00 uur. Op deze markt staan meer dan 100
standhouders die allerlei producten verkopen. Onder andere sieraden, tassen,
riemen, kleding, schoenen, speelgoed, bloemen & planten en nog veel meer.
De markt wordt aangekleed met gezelligheid in de vorm van muziek. Omdat
het meivakantie is zijn er voor de kinderen ook een aantal activiteiten zoals
een draaimolen en knutselen.

• Gebruik geen barbecues en open
vuur in de natuur (kampvuren,
fakkels, vuurkorven of wensballonnen)
• Rook niet in een natuurgebied
• Zet je auto niet in het hoge gras.
De hete uitlaat kan brand veroorzaken

• Kijk op www.natuurbrandrisico.nl
voor het actuele natuurbrandrisico
• Blijf uit de rook als er echt brand
is!
• Brand ontdekt? Bel 112 over de
juiste locatie (straatnaambordjes,
ANWB paddenstoelen, route bordjes fietsknooppunten, bospercelen)

Vanaf 7 mei: Omleidingen en tijdelijke busroutes
Iets verloren of gevonden?

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

Groot onderhoud op de Europaweg West
Werk in uitvoering Europaweg-West: mei, juni en juli

Tussen 7 mei en 28 juni vindt er groot onderhoud plaats op de
Europaweg West; het gedeelte tussen de Balkenweg en de rotonde Ter Aard. De weg krijgt nieuw asfalt en ook de kruising
met de Rijnstraat wordt vernieuwd. Voor het autoverkeer zijn er
omleidingen. Ook het busvervoer krijgt te maken met hinder.
Het groot onderhoud is voor de bouwvak gereed.
Omleidingen
Af hankelijk van de rijrichting wordt het autoverkeer omgeleid
via de A28, Maria in Campislaan en de Vaart ZZ.
Alle omleidingen worden met gele borden aangegeven.
Buslijnen
De buslijnen Cityline 7 en Qbuzz 83, 114, 115, 309 rijden in
deze periode via een gewijzigde route. De tijden en tijdelijke
haltes komen op www.9292.nl te staan. Met de busvervoerders
zijn afspraken gemaakt over het informeren van de reizigers.

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht
van de bijeenkomsten van de
gemeente die de komende twee
weken op de agenda staan.
Mantelzorgcafé
Datum: donderdag 16 mei
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Leescafe, De Nieuwe Kolk

Werkvolgorde
Wegenbedrijf Schagen BV begint met het wegdeel Balkenweg –
Maria Montessoriweg. Daarna volgen de kruising met de Maria
Montessoriweg, het gedeelte Maria Montessoriweg - Maria in
Campislaan, de kruising met Maria in Campislaan en tot slot
het wegdeel Maria in Campislaan tot aan de rotonde Ter Aard.
Een groot onderdeel van het werk is de vernieuwing van de
kruising bij de Rijnstraat, bij de toegangen naar de Lariks en
Pittelo. Deze kruising wordt veiliger gemaakt voor overstekende voetgangers en fietsers en er komt een nieuwe verkeersregelinstallatie (VRI). De reconstructie van de kruising is vorig
jaar besproken met buurtbewoners en de omliggende scholen.
Kijk voor de omleidingen per fase op www.assen.nl.

werkzaamheden in fases
(voor gewijzigde buslijnen, kijk op: www.9292.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 u tot uiterlijk 7 mei ophalen bij de balie in de
hal van het stadhuis.

- Iepenlaan 25, het kappen van
dennenbomen;
- Kennemerland 29, het uitbreiden
van de woning;
- Kloosterveste, kavel 225 (Zuiderkade), het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten
inrichtingen;
- Mainstraat 64, het kappen van 1
berk;
- Mandemaat 1, het wijzigen van het
gebruik kantoor naar tijdelijk wonen
en atelier/werkruimte;
-S
 ingelpassage 4, het intern wijzigen
van een gebouw;
-Z
 eilmakerstraat 18A, het wijzigen
van de gevel;
- Zwartwatersweg 46, het uitbreiden
van de woning.
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
- De heer D.G. Westerman
Laatste bekende adres:
Beuzeveen 25, 9407 HB te Assen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 24 april zijn de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:
- Graswijk 35, het wijzigen van de
gevel en het intern wijzigen van de
woning;
- Het Kanaal 74 en Burgemeester de
Dreuplein 108, het realiseren van 25
appartementen;
- Hoogbree 2, het plaatsen van een
overkapping;

Tot en met 24 april hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden:

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- Hazelaarhof 81, het wijzigen van de
gevel (23/04);
- Kloosterveste, kavel 225 (Zuiderkade), het bouwen van een woning
(18/04);
- Mainstraat 64, het kappen van 1
berk, onder voorwaarde van herplant (18/04);
- Vaart Z.Z. 9A, het legaliseren van 3
appartementen en het verbouwen
van een bovenwoning (23/04);
- Wiltonstraat 13, het wijzigen van de
gevel en het wijzigen van het gebruik (kantoor naar bedrijfswoning)
(18/04);

- Zuidersingel 63, het wijzigen van de
dakpannen (24/04).
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.

Subsidieplafonds
De gemeenteraad heeft bij vaststelling van de begroting voor 2019 het
subsidieplafond vastgesteld van de
volgende regeling en bijbehorend bedrag.
Subsidieregeling evenementen
Subsidieplafond e 121.407,Het bedrag van het jaarlijkse subsidieplafond wordt in evenredige delen
verdeeld over 3 perioden, te weten januari tot en met april, mei tot en met
augustus en september tot en met
december. Deze perioden hebben betrekking op het moment van aanvragen. Op respectievelijk 1 mei, 1 september en 1 januari wordt een besluit
genomen op alle voorliggende aanvragen. Indien het totaalbedrag van
positief beoordeelde subsidieaanvragen in een periode het beschikbare
bedrag overtreft, wordt er naar rato
toegekend. Het ongebruikte deel van
het subsidieplafond in iedere periode
schuift door naar de volgende periode.

Openbare vergaderingen
Nationaal Park Drentsche Aa
Maandag 6 mei, 19.30 uur,
Café Centraal, Dorpstraat 8 in
Tynaarlo
Op de agenda staan onder andere:
- Bezoekersmanagementplan Levend
bezoekersnetwerk Drentsche Aa 2.0
- Merkgids Nationaal Park Drentsche
Aa
- Toelichting op het Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning
Drentsche Aa
- Jaarverslag 2018 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
- Presentatie over het communicatieen educatieprogramma Nationaal
Park Drentsche Aa
- Stand van zaken lopende en nieuwe
projecten
- Jaarverslag 2018 Nationaal Park
Drentsche Aa
- Programma Nationale Parken Nieuwe Stijl

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.

Wijkcontactpersonen
Heeft u vragen over uw wijk? Neem
contact op met de wijkcontactpersoon 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

De agendastukken liggen voor het
begin van de vergadering op de leestafel ter inzage. Documenten kunt u
inzien op www.drentscheaa.nl/
organisatie-beleid/overlegorgaan.
Sprekers kunnen zich vooraf aan de
vergadering melden bij de secretaris.

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

Spreekuur ombudscommissie
Maandag 13 mei, 13.30 uur,
De Nieuwe Kolk
Elke tweede maandag van de maand

Foto: Marcel de Jong

Gemeenteraad
Eerstvolgende raadsvergadering

Raadskalender

Foto: Marcel J. de Jong

Donderdag 9 mei, 19.00 uur, Stadhuis, raadzaal

Raadsvergadering

Datum: 9 mei
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Kijk voor de actuele agenda,
tijdstippen en meer informatie op
gemeenteraad.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.

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

Over de gemeenteraad
Alle informatie over de gemeenteraad van Assen vindt u op gemeenteraad.assen.nl. Hier vindt u ook
de agenda en stukken voor raadsvergaderingen. Via de website kunt u de raadsvergadering live volgen of na afloop terugkijken. Voor vragen over de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de
raadsgriffier mevrouw I. Rozema. De griffier is bereikbaar op 0592 – 36 65 59 en via griffier@assen.nl

Contact met de politieke partijen
■

ChristenUnie

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

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

■ PvdA
tel. 06-45164479
assen@pvda.nl
www.assen.pvda.nl

■ GroenLinks
tel. 06-39211334: ma/di/do 9.30-15.00 uur
l.punt@assen.nl
www.groenlinksassen.nl

■ Stadspartij PLOP
tel. 06-48016486
secretariaat@plop-assen.nl
www.stadspartijplop.nl

Openingstijden stadhuis:
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur zonder afspraak /
13.00 - 17.00 uur op afspraak
(donderdag tot 19.00 uur).
Vrijdagmiddag gesloten vanaf 12.30 uur.
■ Inwonersplein: Van maandag tot en met vrijdag is er
een inloopspreekuur van 8.30 tot 12.30 uur in het stadTelefoon: 14 0592
huis. Daar kunt u zonder afspraak terecht voor vragen
Whats app: 06-10329433
over Wmo, begeleiding, sociale problemen, jeugd- en
Internet: www.assen.nl
opvoedingsvragen en andere voorzieningen. U kunt een
E-mail: info@assen.nl
nummer halen bij de balie en plaatsnemen op de zwarTwitter: @Gemeente_Assen te stoelen tegenover de balie. U kunt ook bellen via het
Facebook:gemeenteassen
algemene nummer 14 0592 of kijk op www.assen.nl.
■

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

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

Meldpunt: Voor vragen over losliggende stoeptegels, illegaal gestort of niet opgehaald huisvuil,
iets dat in uw woonomgeving hersteld moet
worden, etc. Telefoon 140592 / info@assen.nl
■ VRD (Brandweerzorg): Mien Ruysweg 1,
0592-324660. E: info@vrd.nl
■ Milieupark ‘Het Kanaal’:
Van Doornestraat 11, geopend ma. t/m vr.
07.30-17.00 uur, za. 9.00-13.00
■

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

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

Colofon
Berichten van de Brink is de enige officiële uitgave van de gemeente Assen
en verschijnt wekelijks in de Asser Courant en op www.assen.nl. De Asser
Courant kunt u afhalen in het stadhuis
of in wijkcentra.
- Klachten bezorging:
KCC, ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur,
telefoon 088-8002 002
of digitaal via www.assercourant.nl

■

CDA

tel. 06-34895741
r.witteman@assen.nl
www.cda-assen.nl
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berichtenvandebrink@assen.nl
- Redactie: gemeente Assen
- Druk en vormgeving:
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