16 april 2019

Vrolijk Pasen

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.
De afvalcontainers legen we vrijdag
19 april, dus zet u die gewoon aan de
straat. Op tweede paasdag halen we
geen afval op. Meer informatie daarover vindt u op de Afvalwijzer app.

3 tot en met 9 mei

Werkzaamheden aan
Bicicletteria

In de periode 3 mei tot en met 9 mei
verrichten we werkzaamheden aan
de toegang van de Bicicletteria aan
het Mercuriusplein 211. U kunt tijdens deze werkzaamheden gebruikmaken van de tijdelijke stalling die
in de parkeergarage Mercuriusplein
is ingericht. De werkplaats en winkel zijn wel bereikbaar.

Agenda
Hieronder vindt u een overzicht van
de bijeenkomsten van de gemeente
die de komende twee weken op de
agenda staan.

Dialoog economische agenda
Datum: donderdag 18 april
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Startbijeenkomst
wijkvernieuwing de Lariks
Datum: donderdag 18 april
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Hoek Nobellaan/
Selma Lagerlöﬂaan

Concert JWF kapel
Datum: vrijdag 26 april
Tijd: 18.30 uur
Locatie: De Nieuwe Kolk

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.

‘Ik geloof heel erg in de kracht
van bewegen’
Afgelopen dinsdag was ex-schaatser Erben Wennemars in Penta, onderdeel
van de scholengemeenschap Dr. Nassau College, om op het plein voor zo’n
450 schoolkinderen van verschillende scholen, de ‘Daily Mile’ te openen. ‘Ik
ben hier niet omdat ik een goede schaatser ben geweest’, riep Erben door de
microfoon. ‘Maar als je meer actief bent, leef je gezonder, krijg je meer
energie en doe je het ook beter op school. Ik geloof heel erg in de kracht van
bewegen.’ Daarna rende hij met de eerste groep schoolkinderen een rondje
van een mile rond de school. Vele groepen met schoolkinderen volgden. En
dat was slim, want er woei ’s ochtends om 9.00 uur een koude wind.
Een mile per dag
De Daily Mile is een activiteit die
in Engeland is ontstaan en daar populair is geworden. Het idee is: laat
iedere dag kinderen en jongeren
1.6 kilometer (een mile) bewegen.
Dat kwartiertje is goed voor hun
gezondheid. Het geeft niet hoe:
wandelend, hardlopend, de trappen
van de school een paar keer op en
neer, buiten verder gaan. Doe wat.
Buurtwerker Sport Jort van Straten
van Vaart Welzijn: ‘We waren al
drie jaar met de Asser basis- en
middelbare scholen in gesprek om

kinderen en jongeren meer te laten
bewegen. We gaven presentaties en
merkten dat een doe activiteit als de
Daily Mile pas echt goed aan zou
slaan. Iedere school heeft nu een
starterspakket gekregen en een aanbod van 8 uur per week voor ondersteuning van een Buurtwerker Sport
van Vaart Welzijn.’
En nu per dag een mile bewegen
Scholen pakken het verschillend op,
zegt Jort. ‘De ene school probeert iedere dag een kwartiertje vrij te maken. Soms zijn er alleen een paar en-

thousiaste docenten die wat met hun
klas doen. Veel scholen zijn nog zoekende hoe ‘bewegen’ in te zetten, bijvoorbeeld op het moment dat de aandacht in de klas even verslapt.
Sommige scholen doen niets met de
Daily Mile. Die verschillen zijn ook
niet erg. Kinderen bewegen meer op
school en zij en hun docenten vinden

het ook leuk om dat samen te doen.
Dat is de winst.’
De opening van de Daily Mile werd
georganiseerd door Vaart Welzijn en
Penta/Dr. Nassau College, Drenthe
College en ﬁnancieel ondersteund
door Mijn Buurt Assen.

Eerste editie Mantelzorgcafé is
succes
Het is donderdagmiddag, 14.30 uur. Collega’s Mariska en Roelie hebben afgesproken om op tijd in De Nieuwe Kolk aanwezig te zijn. Want die middag is de
start van het Mantelzorgcafé Assen. ’We zijn erg benieuwd of er mensen gaan
komen en wie’, zegt Mariska. ‘Ik heb er eerlijk gezegd weinig vertrouwen in. Het
is koud en miezerig weer. Ik verwacht dat mensen liever bij de kachel blijven.’
Mariska vertelt verder: “Om iets voor
drie uur druppelen er wat mensen
binnen. Hulpverleners vanuit het
Netwerk Informele Zorg (de organisatie van het Mantelzorgcafé) en gelukkig ook mantelzorgers. Ze weten ons
te vinden! Mijn hart maakt een vreugdesprongetje. We ontvangen iedereen
met kofﬁe of thee en wat lekkers.
Al met al zijn er ongeveer twaalf mantelzorgers. En wat de bedoeling is van
het café gebeurt: mensen gaan met

elkaar in gesprek. Onze missie is
voor deze middag geslaagd!”
Wordt vervolgd
Dit was in Assen het eerste Mantelzorgcafé voor mantelzorgers.
En we gaan dit vaker doen.
Een nieuwe datum maken we zo
snel mogelijk bekend.
Voor informatie en contact: ga naar
informelezorgassen.nl

Voorzitter en leden Raad van
Toezicht TT week Assen
benoemd

Stembureauleden en
voorzitters stembureau
gezocht!

Het college van B&W heeft een voorzitter en twee leden voor de Raad van
Toezicht van de nieuwe stichting TT Week Assen benoemd. Daarmee is de
verzelfstandiging van de organisatie van het TT Festival een feit geworden.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is een goede mix van deskundigheid en ervaring bij de afzonderlijke leden van belang. De nieuwe stichting is verantwoordelijk voor het TT Festival in 2020.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen zijn achter
de rug. De verkiezingen voor het Europees Parlement staan op donderdag
23 mei alweer voor de deur. Over de jaren heen hebben wij bij de gemeente
Assen een bestand opgebouwd van enthousiaste mensen die bereid zijn om
onze stembureaus te bemensen als lid of voorzitter.

Voorzitter van de Raad van Toezicht
wordt de heer B.N. Benjamins uit
Groningen. Als leden zijn benoemd
mevrouw J.E.J. Homan uit Assen en
de heer M.M. Nossent uit Vries. Als
interim directeur-bestuurder is vooralsnog de heer Sander ten Bosch.
Het is aan de Raad van Toezicht om
te voorzien in de aanstelling van de
deﬁnitieve directeur-bestuurder.

TT week 2019
Voor de editie van 2019 geldt een
overgangsjaar. De organisatie daarvan wordt nog verzorgd door de huidige projectorganisatie onder leiding
van Sander ten Bosch.

Met het oog op de verkiezingen in
de toekomst, vinden wij het belangrijk om dit bestand op peil te houden en verder uit te breiden.
Daarom zijn wij op zoek naar gedreven en enthousiaste mensen die ons
willen helpen tijdens de komende
verkiezingen. Ook voor de verkiezingen van 23 mei zoeken we nog
versterking.

Aanmelden
Wilt u een keer het verkiezingsproces van dichtbij meemaken als
voorzitter of lid van een stembureau? Stuur dan een e-mail naar
publieksbalie@assen.nl.

Twee plaquettes en tentoonstelling bombardementen
Tweede Wereldoorlog

Benieuwd hoe u energie kunt
besparen?
Steeds meer inwoners en ondernemers verduurzamen hun woning of bedrijfspand.
Bijvoorbeeld door te isoleren of door zonnepanelen te plaatsen. Bent u benieuwd hoe u uw
huis duurzamer kunt maken? Vraag dan een gratis energieadvies aan ter waarde van 250 euro.
Gratis energieadvies
De gemeente Assen wil inwoners
graag stimuleren om hun huis te
verduurzamen. U kunt het gratis
energieadvies ter waarde van 250
euro aanvragen door een e-mail te
sturen naar info@assen.nl. Geef in
de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer door en vermeld als
onderwerp ‘energieadvies’.

U kunt een energieadvies aanvragen
als:
- het om uw eigen huis gaat;
- uw huis voor 1995 is gebouwd;
- u voor dit huis niet eerder een energieonderzoek heeft laten uitvoeren;
- uw huis geen onderdeel uitmaakt
van een VvE.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.drentsenergieloket.nl.
Hier vindt u informatie over maatregelen die u kunt nemen om uw
woning te verduurzamen, regelingen & subsidies, nieuws en lokale
initiatieven.

Wie huurt er een stukje grasland?
Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van twee bombardementen op
Assen tijdens de Tweede Wereldoorlog onthulde burgemeester Marco
Out op 11 april samen met nabestaanden twee plaquettes. Op 3 januari 1941 en 14 maart 1945 kwamen in totaal 15 inwoners om het
leven. De bommen vielen op de
Esschstraat (huidige Esstraat) en de
toenmalige Nieuwstraat, de huidige
Wethouder Buningstraat. De infor-

matieborden geven in woord en
beeld het verhaal weer van de bombardementen en vermelden de namen van de slachtoffers.
Assen werd, 74 jaar geleden, in de
nacht van 12 op 13 april bevrijd.
De Asser Historische Vereniging
stelde een speciale tentoonstelling
samen over de twee gebeurtenissen.
U kunt u deze bekijken in de hal
van De Nieuwe Kolk, tijdens openingstijden.

De gemeente heeft per direct een
stuk grasland met hok aan het Oud
Spoorpad bij Amelterhout in Assen
beschikbaar. U kunt daar bijvoorbeeld een paard of pony houden. Het
is ruim 2000 m2. U kunt het huren
voor € 100,-- per maand all-in. De
huur gaat in op 1 mei en u tekent
een contract voor minimaal een jaar.
Het terrein is afgerasterd en heeft
een hok. Heeft u belangstelling?
Mail dan voor 25 april naar
info@assen.nl Als er meerdere
belangstellenden zijn, gaan we loten.

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
24 april ophalen bij de balie in de hal
van het stadhuis.
- Mevrouw M.M. Mura-van Thiel
Laatste bekende adres:
Hofstukken 25, 9407 KS te Assen.
- De heer I. Mura
Laatste bekende adres:
Hofstukken 25, 9407 KS te Assen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 10 april zijn de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:
- A H G Fokkerstraat 22, het wijzigen
van de gevel;
- Carry Van Bruggenweg 26, het bouwen van een carport;
- Dr A. F. Philipsweg 69, Van Doornestraat 11, het wijzigen van een milieuvergunning (revisie);
- Hoekbree, kavel 4 (kad. sectie Z, nr
4738), het bouwen van een woning,
het wijzigen van het gebruik, het

aanleggen van een uitrit;
- Jupiterstraat 3, het plaatsen van een
bijgebouw;
- Mercuriusplein 68, het wijzigen van
reclame-uitingen;
- Socrateslaan 13, het kappen van 2
eiken;
- Steendijk 42 en 44, het wijzigen van
de voorgevel;
- Virgo 41, het plaatsen van een erfafscheiding.
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 10 april hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden:

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- Aart Van Der Leeuwlaan 1, het kappen van 1 esdoorn, onder voorwaarde van herplant (08/04);
- Burg. Bothenius Lohmanweg 9, het
plaatsen van een bijgebouw
(05/04);
- Dilletuin 29, het uitbreiden van de
woning en het plaatsen van een bijgebouw (04/04);
- Esstraat 54, het aanleggen van een
uitrit (04/04);
- Handelplaats 39, het aanleggen van
een uitrit (08/04);
- Park Diepstroeten, deelgebied 14
(Elfenbank, Krulzoom), het bouwen
van 18 woningen (04/04);
- Riklanden 51, het uitbreiden van de
woning (09/04);
- Socrateslaan 13, het kappen van 2
eiken, onder voorwaarde van herplant (09/04);
- Van Heekstraat 7, het wijzigen van
de gevels (09/04).
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.

Verkeersbesluit
Reconstructie Abel TasmanpleinRolderstraat-Julianastraat
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij een verkeersbesluit
hebben genomen voor de reconstructie van de kruising Abel Tasmanplein-Rolderstraat-Julianastraat.
De kruising Rolderstraat-Abel Tasmanplein-Julianastraat is in 2016 uitgevoerd als een tijdelijke rotonde.
Deze was destijds nodig voor de afwikkeling van het bouwverkeer voor
het project Stationsgebied. Nu dit
project zijn afronding nadert, is het
tijd om ook de kruising Abel Tasmanplein-Rolderstraat-Julianastraat definitief in te richten.
Dit leidt tot de volgende aanpassingen en werkzaamheden:
- de bestaande tijdelijke rotonde
wordt geheel verwijderd en vervangen door een definitieve rotonde;
- de fietsstroken worden opgeheven
en vervangen door vrij liggende
fietspaden;
- een deel aan de zuidkant van de
Rolderstraat en Hendrik de Ruiterstraat wordt een vrijliggend
twee-richtingen fietspad gerealiseerd en daarmee wordt de Hendrik
de Ruiterstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;
- het noordelijk deel van de Prins
Hendrikstraat wordt een doodlopende weg;

- ter plaatse van Rolderstraat 108-112
wordt een laad- en losplek en kort
parkeren gerealiseerd;
- er worden fietsoversteken en voetgangersoversteken met middengeleiders gerealiseerd;
- de Paul Krugerstraat en Julianastraat wordt door middel van een
uitritconstructie aangesloten op de
Rolderstraat.
Het verkeersbesluit wordt genomen
in het belang van de veiligheid van de
weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen
van bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het
verkeer veroorzaakte overlast, hinder
of schade.
Ter inzage
Het verkeersbesluit treedt in werking
op de dag na publicatie en ligt, met
bijbehorende situatieschets, vanaf
deze datum zes weken ter inzage bij
de informatiebalie van het stadhuis.
Dit besluit wordt tevens gepubliceerd
in de Staatscourant van 16 april 2019.
Bezwaar
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.
Rectificatie verkeersbesluit
parkeerterrein Lidl
Vorige week is in de Berichten van de
Brink gepubliceerd dat het verkeersbesluit voor de inrichting van het parkeerterrein Lidl aan de Kleuvenstee
inwerking zou treden de dag na publicatie en vanaf deze datum zes weken ter inzage zou liggen bij de informatiebalie van het stadhuis. Tevens

stond vermeld dat dit besluit zou
worden gepubliceerd in de Staatscourant. Gezien een technische fout is
het besluit niet gepubliceerd in de
Staatscourant via
www.officiëlebekendmakingen.nl.
Daarom treedt het besluit pas inwerking daags na deze publicatie en ligt
vanaf deze datum zes weken ter inzage. Het betreft slechts een omissie in
de administratieve afhandeling, de in
de publicatie van vorige week genoemde stukken worden opnieuw ter
inzage gelegd. Aan de inhoud van de
stukken is niks gewijzigd. Voor het
overige verwijzen wij naar de publicatie van vorige week.

Participatiewet WPDA
Iedereen die kan werken maar het op
de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, kan gebruik maken
van de Participatiewet. De wet moet
ervoor zorgen dat meer mensen werk
vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Participatiewet. Werkplein Drentsche
Aa voert de Participatiewet uit voor
de gemeenten Aa en Hunze, Assen
en Tynaarlo.
Op 28 februari 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van Werkplein Drentsche Aa de volgende beleidsregels
vastgesteld:
• Beleidsregel inkeerregeling artikel
18 lid 11 Participatiewet WPDA 2018.
• Beleidsregel verlagen uitkering in
verband met de woonsituatie en
commerciële verhuur Participatiewet WPDA 2019
De volledige tekst van de beleidsregels vindt u op de website van
Werkplein Drentsche Aa
www.wpda.nl/overons/bestuur

Subsidieplafond
Stimuleringsregeling
Binnenstad

- Transformatiesubsidie € 150.000
- Gevelverbeteringssubsidie
€ 150.000

Het college van burgemeester en
wethouders heeft bij vaststelling van
de Verordening Stimuleringsregeling
Binnenstad het subsidieplafond per
subsidietijdvak tot en met 31 december 2020 vastgesteld op € 500.000.
Het bedrag van het subsidieplafond
wordt verdeeld onder de volgende
subsidieonderdelen:

Aanvragen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst.

Spreekuren

- Sociaal Netwerk Assen
- Berichten vanuit het veld

Spreekuur Burgemeester en
Wethouders

Meer informatie op
www.rcp-assen.nl

Paasmaandag 22 april is er geen
spreekuur.

Openbare vergaderingen

Spreekuur ombudscommissie
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

Vergadering Raad voor Cliëntenparticipatie Assen
Woensdag 24 april, 19.00 uur,
stadhuis, zaal 1
Op de agenda staat onder meer:

- Verplaatsingssubsidie € 150.000
- Planontwikkelingssubsidie
€ 50.000

www.assen.nl/ombudscommissie of
door te bellen naar 06 12019423.

- Vervolgproces aanbesteding inkoop
Jeugdwet en WMO

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

Gemeenteraad
Eerstvolgende
raadsvergadering

Raadskalender
Raadsvergadering

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

Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst komen bovengenoemde onderwerpen
aan de orde.

Dialoog agenda Economische
Zaken

Raadsactiviteit Duurzaamheid/
Energietranisitie

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 over Zonneparken en
aardgasvrije wijk.

Datum: 25 april
Tijd: 20.30 uur

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.

Foto: Marcel J. de Jong

Donderdag 9 mei, 19.00 uur,
Stadhuis, raadzaal
- Vaststellen besluitenlijst 11 april
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Bekrachtiging geheimhouding
bijlagen raadsvoorstel Zonnepark
Assen Zuid
- Benoeming leden RvT Plateau
- Kredietaanvraag Zonnepark 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

De raad van de gemeente Assen heeft op 11 april besloten:

1. Te benoemen als plaatsvervangend
lid van de gemeentelijke Ombudscommissie, met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2019:
- mevrouw E.M. Perk
- de heer C.E. Niemeijer
2. Te (her)benoemen als lid en voorzitter van de Algemene commissie bezwaarschriften, met terugwerkende
kracht met ingang van 1 april 2019
voor een periode van zes jaar:
- de heer H.A. Vriezema

(herbenoeming);
- mevrouw H. Kruize
(benoeming);
- mevrouw C.A.M. Bodewes
(benoeming);
- mevrouw G.A. van Breden
(benoeming);
3. Een aanvullend krediet van
€522.000 beschikbaar te stellen
voor de verbouw en verduurzaming
van Kleuvenstee 1A ten behoeve van
de huisvesting van Wijkvereniging

De Dissel in Marsdijk.
4. In te stemmen met het in werking
stellen van de stimuleringsregeling
Binnenstad en het benodigde uitvoeringskrediet van €500.000,- beschikbaar te stellen.
5. Een programmabudget van
€2.200.000,- beschikbaar te stellen
voor het programma Omgevingswet
en kennis te nemen van het programmaplan Omgevingswet.

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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