Balie Bouwen & Wonen alleen
op afspraak

Per 1 februari kunt u bij de balie
Bouwen & Wonen in het stadhuis alleen terecht als u daarvoor een afspraak heeft gemaakt. Een afspraak
is mogelijk tussen 8.30 tot 17.00 uur.

5 februari 2019

Wethouder Gea Smith treedt af als wethouder
Wethouder Gea Smith is vorige week afgetreden als wethouder. Het college
van Burgemeester en wethouder respecteert haar keuze en bedankt haar
voor de inzet en de prettige samenwerking. Met onderstaande brief stelde
zij vorige week de gemeenteraad van haar besluit op de hoogte.
Beste mensen,

Afspraak
U kunt dit doen via WhatsApp
(06-10329433) of door te bellen met
14 0592. Bij de overige balies in de
hal van het gemeentehuis hoeft u
alleen vanaf 13.00 uur een afspraak
te maken.

Hierbij laat ik u weten dat ik met ingang van 1 februari aanstaande
mijn functie als wethouder neerleg.
lk ben tot de conclusie gekomen dat
het wethouderschap mij niet heeft
gebracht wat ik er van verwacht en
gehoopt had.

Agenda
Duurzaamheidscentrum

Ik heb de afgelopen maanden gemerkt en vastgesteld dat ik mij
meer een volksvertegenwoordiger
voel dan een bestuurder. Qua inhoud van de functie had ik mij een
andere voorstelling gemaakt van het
wethouderschap. De contacten met
u heb ik zeer op prijs gesteld, maar
het zal u niet zijn ontgaan dat ik in

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 november onder meer:

- Toffe peren voor Valentijnsdag
Zondag 10 februari, 13.30 - 15.30 u.
Maak een lief cadeautje voor jouw
Valentijn met spulletjes die gered
zijn van de vuilnisbak.
- Diersporen
Zondag 17 februari, 13.30 - 15.30 u.
Met de sporenkennis die je vandaag
opdoet, ontdek je in het Asserbos
en in je eigen omgeving vast nog
meer dieren.
- Eetbare wilde planten in het
Asserbos
Woensdag 27 februari, 14.00 - 16.00 u.
Ga mee op pad en ontdek hoe eetbaar het Asserbos in de winter is.

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

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.
Spreekuur
Het eerstvolgende spreekuur is op
maandag 11 februari. Hiervoor kunt
u een afspraak maken via www.assen.nl/ombudscommissie of door te
bellen naar 06 12019423.

de raadszaal, in het debat met u,
worstelde met mijn rol.
lk kijk met veel voldoening terug op
de samenwerking met mijn collega’s in het College van B&W. Ook de
vele contacten met ambtenaren en
inwoners van onze stad heb ik zeer
gewaardeerd en zal ik blijven koesteren. lk dank iedereen voor de prettige samenwerking en wens u en de
gemeente Assen het allerbeste toe.
Ik hoop u ook in de toekomst met
regelmaat tegen te komen.
Met vriendelijke groet,
Gea Smith-Bults

Tien stooktips om (rook)overlast te beperken
In de winter zetten sommige mensen de houtkachel weer aan. Maar het stoken van hout kan voor uw buren overlast opleveren. Houtrook bevat meerdere
stoffen die geuroverlast kunnen veroorzaken, maar ook gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en luchtwegklachten.
Gebruik daarom de tien stooktips om de overlast voor uw buren te beperken!

1 Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u
wilt verwarmen.
Als uw kachel te groot is voor de ruimte, gaat het vuur temperen
(smoren) en komen er veel meer schadelijke stoffen vrij.
2 Stem uw schoorsteen en rookkanaal goed af op uw haard of kachel.
Want met een goed afgestemde en geïsoleerde schoorsteen, rookkanaal
en uitmondingsgebied worden de rookgassen op de juiste manier
afgevoerd. Dit is ook belangrijk voor uw eigen gezondheid!
3 Laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkend vakman.
4 Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes.
Vuur aanmaken met brandbare vloeistoffen is uit den boze en extra
schadelijk!
5 Stook alleen droog, onbehandeld hout.
Nat hout wordt minder warm en leidt tot meer rook, roetaanslag en
schoorsteenbranden. Het verbranden van behandeld hout levert veel
schadelijke stoffen op.
6 Stook niet bij mistig weer, bij neerslag of wanneer het regent.
Dan blijven de rookgassen lang om het huis hangen. Ook omwonenden
ervaren bij deze weertypes veel overlast.

7 Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte
waar gestookt wordt.
Ventileer uw woning extra door een raam
of deur op een kier te zetten tijdens het
stoken, zo kunnen de schadelijke stoffen
een uitweg vinden.
8 Zorg voor volledige luchttoevoer.
Als het vuur te heet wordt, voeg dan minder
brandstof (hout) toe.
Houd de luchttoevoer altijd volledig open tijdens het stoken.
9 Controleer regelmatig of u goed stookt.
Loop even naar buiten om de kleur van uw rook te controleren.
Kleurloze rook is goed, gekleurde rook duidt op slechte verbranding.
J Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
Als u een houtvuur tempert door de luchttoevoer te verminderen,
komen er schadelijke stoffen vrij.
Heeft u overlast door houtrook van uw buren?
Ga dan een goed gesprek aan met elkaar. Eventueel kunt u hier buurtbemiddeling bij inschakelen. Komt u er samen niet uit? Meld dan uw
gezondheidsklachten bij de gemeente Assen via meldpunt@assen.nl of
bel naar 14 0592. Meer informatie over verstandig stoken vindt u op de
website www.ggddrenthe.nl.

Werk aan het spoor van 16 – 19 februari

Geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen
Van 16 tot en met 19 februari vinden in Assen en Groningen diverse werkzaamheden plaats op en langs het spoor. In Assen wordt onder meer gewerkt
aan de afwerking van de stationskap en bij de Mandemaat wordt het spoordek van de nieuwe tunnel De Maten onder het spoor geplaatst. Omwonenden
ontvangen hierover een brief. U kunt de werkzaamheden volgen via de bouwcam op www.ﬂorijnas.com.
Gaat u op reis deze dagen?
Check dan tijdig de reisplanner op
www.ns.nl.
Zaterdag 16 en zondag 17 februari
rijden er géén treinen tussen Groningen en Hoogeveen. NS zet bus-

sen in. Maandag 18 en dinsdag 19
februari rijden er géén treinen tussen Groningen en Assen. Vanaf Assen rijden er NS-bussen. U kunt wel
met de trein richting Zwolle.

Nomineer Asser sporters voor Sportgala Drenthe!
Nieuwe lesvorm in
Duurzaamheidscentrum Assen
Iedereen kan Asser sporters die een knappe prestatie hebben geleverd, nomineren voor het Drentse
Sportgala. Dit kunnen kandidaten zijn vanuit school, vereniging, vriendenkring of bijvoorbeeld
familie en woonachtig in de gemeente Assen. Kandidaten kunt u tot en met woensdag 6 februari
aanmelden via www.assen.nl/sportgala.
Geef aan wie de nominatie verdient, welke sportprestatie hij/zij in 2018 heeft geleverd en uw motivatie om de sporter in aanmerking te laten komen voor de titel.
Als alle aanmeldingen binnen zijn, nomineert
een Asser jury vervolgens in iedere categorie één

sporter of sportploeg voor het Sportgala Drenthe.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie of om een
Asser sporter aan te melden op
www.assen.nl/sportgala.

De nieuwe naam wordt ‘Sociaal Adviseurs Vaart Welzijn’

Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen (UBA)
stopt per 1 februari
Na 25 jaar wordt UBA, het Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen opgeheven. Na een succesvolle proefperiode, waarin
UBA samen met de buurtteams spreekuur hielden, is besloten om verder te gaan onder de paraplu van Vaart Welzijn.
De nieuwe naam wordt ‘Sociaal Adviseurs Vaart Welzijn’.

Marcel
J. de Jong
Het Duurzaamheidscentrum werkt vanaf vorige week Foto:
met een
nieuwe
lesvorm. Het gaat om een minihuis dat met een spannend spel kan worden
ontsloten. Met allerlei vragen en opdrachten over bijvoorbeeld energiebesparing en afvalscheiding kraak je de codes en open je alle deuren.
Dit wordt ook een escapehouse genoemd.
Leerlingen van Kindcentrum De
Regenboog waren de eersten die
hiervan gebruik hebben gemaakt.
Het escapehouse is gebaseerd op
het onderwijsconcept Escape the
classroom en is een totaal vernieuwde uitgave van de les ‘Doe
maar duurzaam’. In deze les ont-

dekken de leerlingen dat een kleine
verandering in je eigen huis al een
positief effect kan hebben. Het escapehouse is nu toegevoegd aan het
educatieaanbod voor de basisscholen in Assen en geschikt voor leerlingen uit groep 7 en 8.

het opstellen van een bezwaarschrift, helpen zij u.

Heeft u vragen of problemen met
uitkeringen, inkomen, toeslagen
of andere problemen op het sociaal
ﬁnanciële vlak, dan kunt u bij hen
terecht. Ook als u hulp nodig heeft
bij het invullen van formulieren,
het doen van een aanvraag of bij

Spreekuur
De tijden van het spreekuur
kunt u vinden op via
www.vaartwelzijn.nl

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/berichtenvandebrink
of scan de QR-code.

Gemeenteraad
Eerstvolgende
raadsvergadering

Raadskalender
Consulterende raadsbijeenkomst inrichting Koopmansplein, uitvoeringskrediet
binnenstad, verordening
tarieven schoonmaak
Datum: 7 februari
Tijd:
19.00 uur
Locatie: Raadzaal Stadhuis
Tijdens dit raadsdebat komen de bovengenoemde onderwerpen aan de
orde.

Raadsactiviteit TT Festival
Datum: 7 februari
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst wordt
de raad geïnformeerd over het proces
rondom de verzelfstandiging van het
TT Festival

Raadsvergadering
Datum: 14 februari
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Raadzaal Stadhuis

Raadsactiviteit Omgevingsvisie en Bestemmingsplan
Kleuvenstee
Datum: 28 februari
Tijd:
19.00 uur
Locatie: op locatie in Marsdijk
(exacte locatie wordt later gepubliceerd)
Tijdens deze raadsbijeenkomst wordt
de raad geïnformeerd over de Omgevingsvisie en het Bestemmingsplan
Kleuvenstee (Lidl).

Consulterende raadsbijeenkomst Kaders inkoop Jeugdzorg en WMO en verzelfstandiging TT – Festival
Datum: 7 maart
Tijd:
19.00 uur
Locatie: Raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst
komen de bovengenoemde onderwerpen aan de orde.

Foto: Marcel J. de Jong

Donderdag 14 februari, 19.00 uur,
raadzaal stadhuis
- Vaststellen besluitenlijst 17 januari
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Benoeming voorzitter consulterende
raadsbijeenkomsten en raadsactiviteiten
- Verordening tarieven algemene voorziening schoonmaak
- Koopmansplein: van winkelcentrum
naar stadshart
- Uitvoeringskrediet aanpak binnenstad 2019
- Provinciaal Inpassingsplan Norgervaart (N373)

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

Oproep politieke partijen:
mogelijkheid om centraal verkiezingsposters te plakken

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.

Ten behoeve van de verkiezingen
voor Provinciale Staten en de Waterschappen gaat de gemeente Assen
binnenkort weer de tijdelijke verkiezingsborden in de stad opstellen. Wij
geven deelnemende politieke partijen de gelegenheid om gezamenlijk
en centraal verkiezingsposters te
plakken. Dat kan op:

Datum: Zaterdag 9 februari
Tijdstip: van 9 tot 11 uur
Locatie: De Werf, Dr. A.F. Philipsweg 69 te Assen
Omdat we plek willen bieden aan de
partijen voor Provinciale Staten,
maar ook aan de partijen voor de 3
verschillende waterschappen waar

we in Assen mee te maken hebben,
vragen we A3 posters te gebruiken.
Vanaf maandag 11 februari worden
de borden op verschillende locaties
binnen de gemeente geplaatst. Wanneer partijen geen gebruik maken
van de mogelijkheid om centraal te
plakken, kan dit vanaf 11 februari op
de dan geplaatste borden.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 30 januari zijn de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:
- Bremstraat 14, het plaatsen van een
berging;
- diverse locaties, het plaatsen van
banners aan lantaarnpalen;
- Franjehoed 20, het plaatsen van een
dakkapel;
- Händelplaats 39, het aanleggen van
een uitrit;
- Kerkhofslaan (Noorderbegraafplaats), het kappen van 1 boom;
- Koopmansplein, t.o. nr. 7, het tijdelijk plaatsen van een laadpaal;
- Nieuwe Huizen 10A, het brandveilig
gebruik van een gebouw;
- Oldenhofstraat 48, het plaatsen van
een bijgebouw;
- Riete 1, het aanleggen van een uitrit;
- Stationsstraat 3, het intern wijzigen
van een gebouw en het wijzigen van
de gevel;
- Stationsstraat 30, het intern wijzigen van een gebouw;
- Zwartwatersweg 164, 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 30 januari hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden:

Geweigerde vergunningen
(reguliere procedure)
- Esstraat 54, het aanleggen van een
uitrit (28/01);
- Marconistraat 27, het aanleggen van
een uitrit (28/01);
- Witterzomer 3A, het kappen van 2
eikenbomen en 2 dennenbomen
(30/1).
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.

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:
- BP Europa SE – BP Nederland, Verzorgingsplaats Zeijerveen 2 – het
veranderen van een bedrijf.
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 balie bouwen en wonen.

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- Alkmesschen 4, het plaatsen van
een dakkapel (29/01);
- Boskamp 5 (begraafplaats), het kappen van 1 es, onder voorwaarde van
herplant (29/01);
- Cederlaan, nabij nr. 14, het kappen
van een eik, onder voorwaarde van
herplant (29/01);
- Marconistraat 27, het kappen van 2

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

dennenbomen, onder voorwaarde
van herplant (28/01);
- Oosterwal en Oostergracht, het
bouwen van 11 woningen (29/01);
- Podzolhamel 25, het intern wijzigen
van de woning (29/01);
- Rondgang 95, het wijzigen van de
gevel (30/01);
- Salland, nabij nr. 26, het kappen van
1 iep, onder voorwaarde van herplant (29/01);
- Twenthe, naast nr. 53, het kappen
van 1 eik, onder voorwaarde van
herplant (29/01);
- Witterzomer 3A, het kappen van 1
eikenboom (30/01);
- Zeilmakerstraat 19, het kappen van
1 eikenboom, onder voorwaarde van
herplant (24/01).

Drank- en
horecavergunning
Conceptvergunning
De burgemeester maakt bekend dat
hij het voornemen heeft om een

drank- en horecavergunning te verlenen aan de paracommerciële rechtspersoon “Eerste Asser Speeltuinvereniging De Poort”, voor het
exploiteren van het buurthuis gevestigd aan Pelikaanstraat 127, 9404 CL
te Assen. Aan de vergunning zijn de
beperkingen en voorschriften verbonden die volgen uit de artikelen
2:34:1 en 2:34:2 van de Algemene
plaatselijke verordening gemeente
Assen.
Ter inzage
De conceptvergunning en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen
met ingang van 6 februari gedurende
zes weken ter inzage bij de informatiebalie op het stadhuis (Noordersingel 33). Eventueel kunt u tegen kostenvergoeding een afschrift van de
ter inzage gelegde stukken opvragen
bij de gemeente. Vermeldt u daarbij
het zaaknummer 26240-2018.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken, dus uiterlijk 20 maart,
mondeling of schriftelijk hun zienswijze indienen op de conceptvergunning. Om uw zienswijze mondeling
door te geven of hiervoor een afspraak te maken kunt u bellen met
de gemeente via 14 0592. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de
burgemeester van Assen, Postbus
30018, 9400 RA Assen onder vermelding van zaaknummer 26240-2018.

Ontheffing bouwbesluit
stationsgebied
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij een ontheffing
hebben verleend aan Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. van het bepaalde in artikel 8.3 van het bouwbesluit.
Ontheffing
De ontheffing is verleend voor bouwen slooplawaai voor de volgende
werkzaamheden: het aanbrengen van
de luifelranden, aardings- en bliksem- afleidingsvoorzieningen aan de
perronkap (diverse afbouwwerkzaamheden) van het nieuwe stationsgebouw en het reinigen van de riolering op het midden perron in het
stationsgebied in Assen. Omdat er
wordt gewerkt in het weekend en in
de avonduren is een ontheffing nodig.
Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats
vanaf zaterdag 16 februari 2019
03:00 uur tot maandag 18 februari
2019 05:00 uur. De werkzaamheden
vinden plaats tijdens de treinvrije periode. De werkzaamheden zijn nodig
voor de realisatie van het nieuwe stationsgebied.

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
Internet: www.assen.nl
over Wmo, begeleiding, sociale problemen, jeugd- en
E-mail: info@assen.nl
opvoedingsvragen en andere voorzieningen. U kunt een
Twitter: @Gemeente_Assen nummer halen bij de balie en plaatsnemen op de zwarFacebook:gemeenteassen
te stoelen tegenover de balie. U kunt ook bellen via het
algemene nummer 14 0592 of kijk op www.assen.nl.
■

Overlast
De omwonenden worden schriftelijk
op de hoogte gebracht. Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. zal er al
het mogelijke aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Toch zal er sprake zijn van overlast.
Wij vragen u hiermee rekening te
houden.

Verkiezingen
Besloten zitting Centraal
stembureau
Op 20 maart zijn er verkiezingen
voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Maandag 4 februari is de
dag van de kandidaatstelling voor de
verkiezing van de Provinciale Staten.
Tussen 09.00 en 17.00 uur dienen de
kandidatenlijsten persoonlijk te worden ingeleverd bij het hoofdstembureau van de gemeente Assen, Noordersingel 33, Assen.
Op dinsdag 5 februari om 16.00 uur,
houdt het Centraal stembureau een
besloten zitting tot het onderzoeken
van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de
persoon die de lijst heeft ingeleverd
per aangetekende brief en per e-mail
een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen. De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage
gelegd.
Openbare zitting Centraal
stembureau
Op vrijdag 8 februari om 16.00 uur
beslist het Centraal stembureau in
een openbare zitting op het gemeentehuis over:
- de geldigheid van de lijsten
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
- het handhaven van de lijstaanduiding
Tijdens deze zitting worden ook de
lijsten genummerd. Eerst worden de
lijsten genummerd van partijen die al
bij de vorige verkiezing één of meer
zetels hebben behaald. Het aantal
stemmen dat de partijen bij de vorige
provinciale statenverkiezing hebben
behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij
die het meeste aantal stemmen heeft
behaald, krijgt nummer 1. Daarna
wijst het centraal stembureau, door
middel van loting, aan de nieuwe partijen en aan partijen die nog geen zitting hebben in de provinciale staten
een nummer toe.

Verkeersbesluit
B en W maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen tot het
inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Van
der Scheerstraat te Assen.
Daartoe wordt op de parkeerplaats
aan de Van der Scheerstraat te Assen
het volgende geplaatst: een bord E06
van bijlage 1 van het RVV (gehandicaptenparkeerplaats), met een onderbord waarop staat: “SJ-641-V”. Op de
bij dit besluit horende situatieschets
is de parkeerplaats gearceerd.
Het verkeersbesluit treedt in werking
op 6 februari 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
6 februari 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.

Spreekuren
Spreekuur wethouders
De wethouders hebben spreekuur op
maandag van 9.00 tot 10.00 uur. De
burgemeester houdt spreekuur op afspraak.
Op maandag 18 februari en 25 februari vervallen deze spreekuren voor
alle wethouders

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

Openbare zitting Hoofd- en Centraal
stembureau
De officiële/definitieve uitslag van de
verkiezing wordt op maandag 25
maart om 10.00 uur vastgesteld tijdens een openbare zitting van het

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
■

Hoofd- en Centraal stembureau op
het Provinciehuis.

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.

