12 februari 2019

Er rijden geen treinen
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. 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.

Werk aan het spoor van 16-19 februari
Van 16 tot en met 19 februari vinden in Assen en Groningen weer diverse
werkzaamheden plaats op of langs het spoor. 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
bussen in.
✔ Maandag 18 en dinsdag 19 februari rijden er géén treinen tussen
Groningen en Assen. Vanaf Assen
rijden er NS-bussen. U kunt dan
wel met de trein richting Zwolle.

Verdere afwerking station
Op 16 en 17 februari wordt er verder
gewerkt aan de afwerking van de
kapconstructie van het station. Ook
zijn er dan werkzaamheden aan
perron 3, de bliksembeveiliging en
een aantal kleinere werkzaamheden
op het spoor.

Bouwplaats De Maten (foto Guido van den Berg)
Nachtelijke werkzaamheden bij tunnel De Maten
Ook bij de bouwplaats van tunnel
De Maten wordt volop gewerkt. Op
16 en 17 februari werkt aannemerscombinatie Mobilis/Hegeman aaneengesloten door aan de plaatsing
van het spoordek voor tunnel De
Maten. De werkzaamheden zijn ook
’s nachts.
Eerst wordt ter hoogte van de
nieuwe tunnel het spoordek en de
sporen verwijderd. Daarna volgt het
inrijden van het spoordek voor de
nieuwe tunnel. Vervolgens bouwt
de aannemer de spoordijk en de
sporen weer op. Dit alles gebeurt in
een periode van twee dagen.
De werkzaamheden kunnen geluidof trillingshinder met zich mee
brengen. De aannemer beperkt dit
tot een minimum, bijvoorbeeld
door machines ’s nachts niet langer

Vraag aan de gemeente?
Stuur een Whatsappje!

06 10329433
Wij beantwoorden uw vragen op
werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur
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Wilt u de Berichten van de Brink
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www.assen.nl/
berichtenvande
brink of scan de
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te laten draaien dan nodig is. Tunnel De Maten is de nieuwe verbinding onder het spoor tussen Assen
Oost en Europaweg Zuid. De tunnel
gaat eind 2019/begin 2020 open
voor auto’s, fietsers en voetgangers.
Meekijken met de tunnelbouw
Wilt u de werkzaamheden volgen?
Bekijk dan de beelden via de bouwcam op www.florijnas.com. Op de
bouwplaats kijken kan ook. De
beste plek daarvoor is vanaf het parkeerterrein bij Mandemaat 3.
Spoorwegovergangen
Pelikaanstraat en Spoorstraat
Bij deze overwegen kan het voorkomen dat er spoormaterialen op het
spoor worden gezet. De overwegen
zijn dan op bepaalde momenten afgesloten. Dit staat met borden aangegeven.

Doet u ook mee?
Agenda
Duurzaamheidscentrum

Iedere dag kunt u van 9.00 tot 17.00
uur terecht in het Duurzaamheidscentrum voor een kopje koffie of
lunch. Daarnaast organiseren wij
wekelijks leuke activiteiten voor jong
en oud. In februari onder meer:
- 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

Nationale Warme Truiendag 15 februari
Vrijdag 15 februari is het weer Nationale
Warme Truiendag. Op deze dag zetten we
de verwarming lager en trekken we een
lekkere warme trui aan. Zo bespaart u veel
energie zonder verlies van comfort. Elke
graad dat de verwarming lager staat, levert
6% minder CO2 uitstoot op. Doe daarom
ook mee!
Duurzaamheid
Het Duurzaamheidscentrum springt hier
graag op in. Iedere bezoeker die een
warme trui draagt krijgt deze dag een
tweede kopje koffie of thee gratis.
Breicafé
Ook is er op de warme truiendag een Breicafé in het Duurzaamheidscentrum. Hier
kan men een lekker warme sjaal breien.
Het Duurzaamheidscentrum zorgt voor
materiaal en er zijn mensen met kennis
van breien en haken aanwezig om iedereen
op weg te helpen. Het Breicafé is open van
14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis en
aanmelden is niet nodig.

Gemeenteraad
Eerstvolgende
raadsvergadering

Raadskalender
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 bovenstaande onderwerpen.

Raadsactiviteit Kaders inkoop
Sociaal Domein
Datum: 28 februari
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Raadzaal Stadhuis
Tijdens deze raadsbijeenkomst
wordt de raad geïnformeerd over
bovenstaand onderwerp.

Consulterende raadsbijeenkomst Kaders inkoop Jeugdzorg en Wmo, verzelfstandiging TT – Festival en
verduurzaming gemeentelijk
vastgoed
Datum: 7 maart
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst komen bovenstaande onderwerpen aan
de orde.

Raadsactiviteit presentatie
ontwikkelingen Assen-Zuid
Datum: 7 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: raadzaal
Tijdens de bijeenkomst wordt de raad
over bovenstaand onderwerp geïnformeerd.

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

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

■ 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

Oproep Personen
- De heer M. Mohammadi.
Laatste bekende adres:
Schepersmaat 4, 9405 TA te Assen.
- De heer A. Abde.
Laatste bekende adres:
Mr. P.J. Troelstralaan 179,
9402 BE te Assen.
- De heer S. Kartopawiro.
Laatste bekende adres:
Mr. P.J. Troelstralaan 187,
9402 BE te Assen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 6 februari zijn de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:
- Briljantstoep 21, het plaatsen van
een overkapping;
- Dennenweg 9, het kappen van 4 bomen;
- Italiëlaan 23, het uitbreiden van een
gebouw;

- Kampweg 4 te Loon, het uitbreiden
van de woning;
- Park Diepstroeten, fase 14 (Elfenbank, Krulzoom), het bouwen van 18
woningen;
- Prins Bernhardstraat 3, 5, 7 en 9, het
wijzigen van de gevel en het intern
wijzigen van de
woning;
- Roegoorn 10, het uitbreiden van een
loods;
- Stationsplein 10, het tijdelijk plaatsen van een tent;
- W A Scholtenstraat 7, het kappen
van 18 bomen.
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 6 februari hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden:

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- Brink, nabij nr 38 (Gouverneurstuin),
het kappen van 1 es, onder voorwaarde van herplant (04/02);
- Hertenkamp, nabij nr 1, het kappen
van 3 linden (31/01);
- Lariks, het bouwen van 60 appartementen (05/02);
- Marsdijk 21, het kappen van 27 dennenbomen en 1 eik, onder voorwaarde van herplant (06/02);
- Oldenhofstraat 19, het uitbreiden
van de woning (05/02);
- Riete 1, het aanleggen van een uitrit
(05/02);
- Vesteplein 7, het wijzigen van de gevel (05/02);

- Zwartwatersweg 164, het wijzigen
van de dakpannen (01/02).
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.

Mededeling Werkplein
Drentsche Aa
Iedereen die kan werken maar het op
de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder 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.
Het Dagelijks bestuur van het Werkplein bestaat uit de drie verantwoordelijke wethouders van deze gemeenten. Om de werkzaamheden uit te
voeren geven de bestuursleden gezamenlijk volmacht aan de algemeen
directeur. Dit ligt vast in de mandatenlijst. Het bestuur van Werkplein
Drentsche Aa heeft per 1 januari 2019
de mandatenlijst gewijzigd. De volledige lijst en het besluit vindt u op de
website van Werkplein Drentsche Aa
www.wpda.nl/overons/bestuur

Verkeer
Onderwerp verkeersbesluit
uitbreiding vergunningenzone 3
Port Natalweg
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij een verkeersbesluit
hebben genomen voor het uitbreiden
van vergunningenzone 3 ter hoogte
van de percelen Port Natalweg 2 t/m
16. Hierdoor kan in deze zone alleen
worden geparkeerd door de bewoners en de bezoekers van de bewoners.
Bij het begin en het einde van de vergunningenzone aan de Port Natalweg
worden als uitvoering van het besluit
de volgende borden geplaatst c.q.
verplaatst
- E09zb (parkeergelegenheid alleen
voor vergunninghouders zone bord)
- E09ze (parkeergelegenheid alleen
voor vergunninghouders einde zone
bord)
- OB (zone 3 ma tot vrij 9.00 – 18.00
uur)
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.
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 12 februari.

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.

Wijziging Landelijk Register
Kinderopvang
Op verzoek van Stichting CKC Drenthe Kinderopvang worden met ingang
van 18 februari 2019 de volgende opvangvoorzieningen uit het Landelijk
Register Kinderopvang verwijderd.
Het gaat om kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang “Kindcentrum
de Kloostertuin” op het adres De
Boomgaard 1 te Assen, registratienummers 145625527 en 252572415.
Kinderdagverblijf en buitenschoolse
opvang “Kindcentrum de Kloostertuin” verhuizen per 18 februari naar
het adres Aletta Jacobsweg 80 te Assen. Deze opvangvoorzieningen
staan per 18 februari 2019 in het landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met de nummers:
136018373 (kinderdagverblijf) en
325937618 (buitenschoolse opvang)
Het landelijk register kinderopvang
kunt u raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl
Met ingang van 1 april 2019 wordt op
verzoek van Smallsteps B.V. de volgende voorziening uit het Landelijk
Register Kinderopvang verwijderd :
Buitenschoolse opvang “Het Speelkasteel”

Aletta Jacobsweg 84
9408 AM Assen
Registratienummer: 156200119
Buitenschoolse opvang “Het Speelkasteel” verhuist naar het adres:
Aletta Jacobsweg 82,
9408 AM Assen.
Nieuw registratienummer: 183420937
Het landelijk register kinderopvang
kunt u raadplegen op ww.landelijkregisterkinderopvang.nl

Wet milieubeheer
Brand- en stookverbod afvalstoffen
Het verbranden van afvalstoffen in

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

de buitenlucht is op grond van milieuregels niet toegestaan. Het verbod
geldt zowel voor particulieren als
voor bedrijven.
Het is verboden om geverfd, gelijmd,
geïmpregneerd hout of overig bewerkt hout, snoeihout of overige afvalstoffen te verbranden, bijvoorbeeld in een brandton.
In de buitenlucht vuur stoken mag alleen als sfeerverwarming in een buitenkachel, tuinhaard, barbecue, vuurkorf of vuurpot met uitsluitend
schoon, droog en onbewerkt hout.
Bij uitzondering is het mogelijk een
stookontheffing aan te vragen bij de
gemeente. Een stookontheffing geeft
toestemming voor het verbranden
van bijvoorbeeld een paasvuur of
vreugdevuur. Aan het branden zijn

regels verbonden.
De (milieu)toezichthouders en boa’s
(buitengewoon opsporingsambtenaar) van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) zien,
namens de Drentse gemeenten, toe
op de naleving van het brand- en
stookverbod. Bij overtreding van het
verbod kan een boete worden opgelegd

Melding
De melding als bedoeld in artikel
8.41 van de Wet milieubeheer, op
grond van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer,
is ontvangen:
- Jumbo Assen b.v., Nijlandstraat 141
– het veranderen van een supermarkt.

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.
■

De inrichting moet voldoen aan de
milieuvoorschriften opgenomen in
de bijlage bij het betreffende besluit.
Tegen deze meldingen kunt u geen
bezwaar indienen.
Ter inzage
U kunt de stukken inzien op afspraak
bij de balie in het stadhuis.

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

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
■

burgemeester houdt spreekuur op afspraak.

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
- 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.

