12 maart 2019

Woensdag 20 maart

Avondopenstelling stadhuis
eenmalig verplaatst

Dinsdag 19 maart
In verband met het centraal stemmen tellen voor de verkiezingen van
Provinciale Staten en de Waterschappen op donderdag 21 maart, is er op
deze avond geen avondopenstelling.
Die week is de avondopenstelling
voor de balies van burgerzaken op
dinsdag 19 maart. U kunt dan met
een afspraak terecht tot 19.00 uur.

Foto: Rene Legerstee

Assen start proef met
containertuintjes

De ondergrondse container aan de
Oostermoer heeft vorige week een
containertuintje gekregen. De gemeente Assen wil testen of mensen
hierdoor ook minder afval dumpen
om of naast de ondergrondse container. Daarnaast zorgt het direct voor
een leuke aankleding van de buurt. Er
zitten planten in voor elk seizoen, zodat het tuintje er het hele jaar mooi bij
staat. Vorige week zijn op nog negen
andere locaties containertuintjes geplaatst. Naar aanleiding van de resultaten bepaalt de gemeente of de tuintjes blijven staan of dat er meer
tuintjes moeten worden geplaatst.

NL Doet in Duurzaamheidscentrum

Doe jij mee met NL Doet in het Duurzaamheidscentrum? Deze dag is op 16
maart van 10.00 tot 16.00 uur. In de
tuin en rond het pand gaan we samen
aan het werk. Wij gaan verder met de
bijenheuvel voor de wilde bij, de bijenstal wordt voorjaars klaar gemaakt en
in de tuin gaan we voorjaarsklussen in
de vlinder- en bijentuin aanpakken.
Aanmelden
Aanmelden kan nog! Kijk op
www.duurzaamheidscentrum.nl bij
activiteit voor meer informatie.

Iets verloren of gevonden?

Heeft u uw horloge, portemonnee of
sleutels verloren? Of vindt u iets dat
een ander waarschijnlijk is kwijt geraakt? 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.

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen
Op woensdag 20 maart mag u stemmen voor de Provinciale Staten en voor
de Waterschappen. Begin maart heeft u de stempassen ontvangen en afgelopen donderdag is ook de kandidatenlijst huis-aan-huis bezorgd.
Provinciale Staten
Elke vier jaar kiezen de inwoners van
Drenthe de leden van Provinciale Staten: het Drents parlement. Het
Drents parlement is de volksvertegenwoordiging en heeft 41 leden. De
commissaris van de Koning Jetta
Klijnsma is hiervan de voorzitter. De
provincie vindt het belangrijk dat het
fijn wonen en werken is in Drenthe.
Zij zorgt voor wegonderhoud, goede

bereikbaarheid per openbaar vervoer
en meer banen in de regio. Ook werkt
de provincie aan een duurzaam Drenthe, de bescherming van de natuur en
het aanleggen van fietsroutes. Meer informatie staat op www.drenthestemt.nl
Waterschappen
Ook bij uw waterschap heeft u invloed
op wie er in het bestuur zit. Zo bepaalt
u mee welke keuzes het bestuur maakt

en waaraan uw waterschapsbelasting
wordt uitgegeven. Waterschappen zorgen voor veilige kaden en dijken en
doen hun best om overstromingen te
voorkomen. Daarnaast houden zij zich
bezig met de kwaliteit van het water in
sloot en plas. Zij zorgen er bijvoorbeeld
voor dat rioolwater gezuiverd en
schoon weer op open water geloosd
wordt.
Kijk voor meer informatie op
www.waterschapsverkiezingen.nl
De gemeente Assen ligt binnen het
grondgebied van drie waterschappen.
Het is afhankelijk van uw adres of u

mag stemmen voor het waterschap
Hunze en Aa’s, Waterschap Drents
Overijsselse Delta of Waterschap Noorderzijlvest. Dit staat op uw stempas
vermeld.
Stemhulp
Weet u niet op welke partij u moet
stemmen? Zowel de Provinciale Staten
als de Waterschappen hebben een
stemhulp om u hierbij te helpen.
• Provinciale Staten:
drenthe.kieskompas.nl
• Waterschappen:
waterschappen.mijnstem.nl

Stemmen:
waar, wanneer en hoe?

Mantelzorgcafé: een ontmoetingsplek voor mantelzorgers

In Assen kunt u stemmen op 35 locaties. De stembureaus zijn geopend van
’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Behalve de mobiele stembus.
Die is geopend van 7.00 tot 19.00 uur.

Zorgen voor een partner, familielid, vriend of vriendin kan soms erg intensief
en veeleisend zijn. Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met allerlei praktische en emotionele vragen. Voor iedereen die op zoek is naar een luisterend
oor, even tijd voor zichzelf nodig heeft of ervaringen met andere mantelzorgers
wil delen organiseren wij een mantelzorgcafé.

U kunt niet op alle stembureaus voor
elk waterschap stemmen. Op
www.assen.nl vindt u een overzicht
van alle stembureaus en kunt u zien
waar u voor uw waterschap kunt
stemmen.
Meenemen
Om te stemmen heeft u uw stempas
nodig en een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (minimaal geldig tot 21
maart 2014).
Stempas kwijt of niet ontvangen
Heeft u geen stempas ontvangen of
is uw stempas kwijtgeraakt? Dan
kun u tot uiterlijk dinsdag 19 maart
tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Dit kan online op
www.assen.nl of aan de balie in het
stadhuis.
Stemmen in een andere gemeente
Als u in een andere gemeente wilt
stemmen, moet u een kiezerspas
aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 15
maart op het stadhuis of online via
www.assen.nl/verkiezingen.
• Voor de Provinciale Staten kunt u
stemmen binnen de Provincie
Drenthe.

• Voor het Waterschap kunt u alleen
stemmen op locaties waarvan de
postcode binnen hetzelfde grondgebied van het waterschap ligt.
Dit kunt u online checken op
www.waterschappen.nl/
mijn-waterschap
Iemand anders gaat voor u stemmen
Kunt u op woensdag 20 maart zelf
niet uw stem uitbrengen? Dan kunt
u een andere kiezer machtigen. Op
de achterzijde van de stempas kunt
u de naam invullen van degene die
voor u gaat stemmen.
• Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u iedereen machtigen
die in Assen woont en ook een
stempas heeft ontvangen voor de
Provinciale Statenverkiezingen.
• Voor de Waterschapsverkiezingen
kunt u alleen iemand machtigen
die voor hetzelfde waterschap zijn
stem mag uitbrengen.

Iedereen is welkom
Vanuit de praktijk blijkt dat er onder
mantelzorgers behoefte is om andere
mantelzorgers te ontmoeten en kennis
en ervaringen uit te wisselen.
Dit kan in het mantelzorgcafé, een
ontmoetingsplek voor mantelzorgers.
Onder het genot van een kopje koffie
of thee kunt u bijkletsen met andere
mantelzorgers of kunt u even ontspannen met een tijdschrift of mooi boek.

Hulp nodig bij vervoer?
Wilt u langskomen maar heeft u zelf
geen vervoer? Neem dan contact op
met Vaart Welzijn om de mogelijkheden te bespreken. Zij helpen u graag
om naar het mantelzorgcafé toe te
gaan! U kunt bellen naar Merel Put
op nummer: 06 – 51 54 47 13.
Komt u met de auto? Dan kunt u bij
het mantelzorgcafé vragen naar een
gratis uitrijkaartje.

Waar en wanneer?
De eerste editie van het mantelzorgcafé wordt georganiseerd op donderdag 14 maart van 15.00 tot 17.00 uur
in het leescafé van De Nieuwe Kolk.
U kunt binnenlopen wanneer u het
uitkomt.

U kunt ook iemand machtigen om
voor u te stemmen die niet in de gemeente Assen woont of voor hetzelfde waterschap mag stemmen.
Hiervoor moet u een formulier invullen. Deze kunt u downloaden op
www.assen.nl/verkiezing of af halen
bij de balie in het stadhuis.

Mobiele stembus
Op 20 maart rijdt er een mobiele
stembus door Assen. Deze bus
stopt op drie locaties in Assen
waar veel publiek is: het station,
het Drenthe College en het
Koopmansplein. Zo kunt u snel
uw stem uitbrengen als u
onderweg bent naar het werk of
school. In de bus kunt u stemmen
voor de Provinciale Staten- en voor
de Waterschapverkiezingen.
U kunt stemmen voor alle drie de
Waterschappen die in
Assen actief zijn.
Kijk voor alle informatie over de
verkiezing op www.assen.nl/
verkiezingen

Tijd
7.00 – 9.00
9.30 – 13.30
14.00 – 16.30
17.00 – 19.00

Locatie
Station Assen
Drenthe College,
locatie Anne de
Vriesstraat
Koopmansplein
Station Assen
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Intentieverklaring duurzaam
koelen en verwarmen
De gemeente Assen is samen met de
provincie Drenthe aanjager om samen met acht andere private partijen
te onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om panden duurzaam te gaan
koelen en verwarmen. Daarvoor hebben de partijen op donderdag 7 maart
een intentieverklaring ondertekend.
Het idee is om de panden aan te sluiten op een netwerk voor duurzame

verwarming, zodat ze uiteindelijk van
het aardgas af kunnen. De panden
worden dan duurzaam gekoeld en
verwarmd via een slimme combinatie
van ondergrondse warmte- en koude
opslag (WKO), warmtepompen en het
gebruik van oppervlaktewater van het
Anreeperdiep. Daarmee kan de ondergrondse opslag worden verwarmd.

Denk mee,

19
maart:
inloopbijeenkomst
Meedenkers gezocht!
Werklandschap Assen Zuid
Afval, van zwerfafval tot ons huishoudelijk afval; we hebben er allemaal
mee te maken. Hoe gaat u om met uw afval? Bent u er bewust mee bezig?
Of juist niet? We horen graag uw mening. Het mooie is dat een steeds
groter deel van het afval weer gebruikt kan worden als grondstof voor iets
nieuws. Hoe kunnen we dit nog beter onder de aandacht brengen? De
Drentse gemeenten willen hier samen een campagne voor starten. Denk
mee over afval in een circulaire economie en een schoner Drenthe en
meld u aan voor het testpanel.
Afval, van ons allemaal
Door afval gescheiden in te leveren
kunnen grondstoffen worden
teruggewonnen, zodat er zo weinig
mogelijk restafval overblijft. Voor
iedereen is het belangrijk om hier
bewust van te zijn. Hoe kunnen
we dit nog beter onder de aandacht
brengen? De Drentse gemeenten
willen willen met de campagne
bereiken dat we samen minder
afval gaan produceren en afval
beter gaan scheiden. Denkt u mee
hoe we dit het beste kunnen
verwoorden? Laat het ons weten en
meld u aan voor het testpanel.
Testpanel
Er zijn twee momenten gepland. U
kunt deelnemen op
dinsdagmorgen 26 maart (9.30 –
12.00 uur) in het stadhuis van

Assen óf dinsdagmiddag 26 maart
(14.00 – 16.30 uur) in het stadhuis
van Meppel. Uit alle aanmeldingen
selecteren wij 16 deelnemers om
een representatief testpanel samen
te stellen.
Afvalstoffenheffing als beloning
Voor uw deelname aan het
testpanel ontvangt u een
vergoeding van €166,- (dit is een
gemiddelde waarde van alle
afvalstoffenheffingen in Drenthe
voor een 1-persoonshuishouden.)
Wilt u meedenken? Meld u aan!
Wilt u uw mening geven over de
campagne? Meld u aan voor een
bijeenkomst op www.assen.nl/
testpanel-afval. Aanmelden kan tot
18 maart. Uiterlijk 20 maart krijgt
u een definitieve uitnodiging

De ontwikkeling van het toekomstige Werklandschap Assen Zuid (aan de zuid-oostkant van de stad) gaat een nieuwe
fase in. Het bedrijf DCB Energy heeft hier plannen voor de vestiging van een zogenaamde ‘Energy Hub’. Dit is een
tankstation waar naast traditionele brandstoffen ook duurzame vormen van energie worden aangeboden, zoals elektrisch laden en een waterstofpunt.
Naast het tankstation komt ook
ruimte voor truckparking voor
ruim 20 vrachtwagens en snelweghoreca. De nieuwe Energy Hub
komt aan de oostkant van de A28,
dichtbij de afslag Assen Zuid. Om
de vestiging mogelijk te maken is
het ontwerp-bestemmingsplan
‘Entreezone Werklandschap Assen’
opgesteld.

Het plan kunt u bekijken op
www.ruimtelijkeplannen.nl en bij
de balie van het stadhuis.
Verderop op deze pagina vindt u de
officiële publicatie.
Meer weten?
Wilt u meer weten over het Werklandschap Assen Zuid, de ontwikkelvisie en het ontwerp-be-

stemmingsplan? Dan bent u op
dinsdag 19 maart van harte welkom op de inloopavond
(17.00 – 19.00 uur in de raadzaal
van het stadhuis). In deze bijeenkomst kunt u tekeningen bekijken
en in gesprek gaan met de medewerkers van het project. Ook DCB
energy is aanwezig om een toelichting te geven.

Inloopavond Kloosterveste
op 21 maart
Op donderdag 21 maart is er weer
een inloopavond in Kloosterveste.
Iedereen die geïnteresseerd is in de
bouwontwikkelingen in Kloosterveste is van harte welkom.
Laatste woningen in verkoop
Op een paar locaties zijn nog bouwmogelijkheden. Dit zijn ook meteen
de laatste nieuwbouwmogelijkheden
in Kloosterveste. De plannen hiervoor zijn inmiddels gemaakt en de
verkoop van deze woningen start
binnenkort. U kunt zich tijdens de
inloopavond uitgebreid laten informeren over deze projecten of u hiervoor inschrijven. Ook al uw andere
vragen over Kloosterveste beantwoorden wij natuurlijk graag.
De inloopavond is van 18.30 uur tot
20.00 uur in de MFA Kloosterveste
(Vesteplein 5).

UBA: top gedaan. Bedankt.
Hulde aan Asser
genomineerden
Drents Sportgala
Wat de uitslag van het Sportgala Drenthe afgelopen maandag dan ook is
geweest, vorige week werden de Asser genomineerden door wethouder
Janna Booij in het zonnetje gezet.
Joey Oppersma (mini bike racer) als sportman. Marit Kamps (judoka) als
sportvrouw (op de foto vertegenwoordigd door haar vader), Jari Groenhart,
sporttalent zwemmen (niet aanwezig) en zaalvoetbalteam LTC Futsal 1. Het
zijn sporters die stuk voor stuk op hoog niveau presteren. Zo was Joey Oppersma vorig jaar Nederlands kampioen minibike en werd Marit Kamps vorig jaar gekozen tot Drents sporttalent. Zwemmer Jari Groenhart laat zich
gelden tijdens Europese Jeugd kampioenschappen en het vorig jaar gepromoveerde zaalvoetbalteam van LTC strijdt nu in de landelijke eerste divisie.
Wethouder Janna Booij: ‘Ik hoop dat jullie prestaties anderen motiveren ook
aan sport te gaan doen of lekker te gaan bewegen.’

Het bestuur en vrijwilligers van het voormalige Uitkeringen Beraad Assen (UBA) krijgen bloemen van Wethouder
Harmke Vlieg. Vanaf 1991, dus meer dan vijfentwintig jaar, zette UBA zich met veel enthousiasme en wilskracht in
voor Assenaren met financiële problemen. Eerst vanuit het gebouw van de voormalige stichting Noordermaat, later
vanuit de Werkwereld aan de Brunelstraat. Zo’n vijfhonderd mensen per jaar hadden profijt van de begeleiding door
UBA. Bijna alle vrijwilligers hebben hun werkzaamheden per 1 januari onder de vlag van Vaart Welzijn voortgezet.

Gemeenteraad
Eerstvolgende
raadsvergadering

Raadskalender
Raadsvergadering

Datum: 14 maart
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal

Raadsbijeenkomst
parkeerbedrijf,
Kredietaanvraag
Omgevingswet,
Subsidieregeling binnenstad
en Krediet Kleuvenstee 1A

Datum: 4 april
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst
komen bovenstaande onderwerpen
aan de orde.

Raadsvergadering
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Donderdag 14 maart, 19.00 uur,
Stadhuis, raadzaal

Datum: 11 april
Tijd: 19.00 uur
Locatie : stadhuis, raadzaal

Raadsactiviteit Ronde
tafelgesprek agenda
Economische Zaken

Datum: 18 april
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens de ronde tafelbijeenkomst
spreekt de raad met stakeholders
over de economische agenda.

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 7 en 14
februari
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Verzelfstandiging TT-festival
- Bekrachtigen geheimhouding rapport
herziene GREX Veemarktterrein
- Kaders inkoop sociaal domein
- Bestemmingsplan Veemarktterrein
en wijziging grondexploitatie
- Bestemmingsplan Kleuvenstee en
onttrekking van de weg aan de
openbaarheid
- Masterplan Klimaatneutraal
Gemeentelijk Vastgoed
- Pilot ‘Verduurzamen Gemeentelijk
Vastgoed’
- Kaderbrieven 2020 VRD, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe en
Publiek Vervoer
- Kaderbrieven 2020 Werkplein Drentsche Aa, GKB en GGD Drenthe
- Wijziging beeldkwaliteitsplan
Diepstroeten
- Vlag in de raadzaal

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. 06-133 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
Voor onderstaande personen ligt een
brief klaar. Deze brief gaat over de inschrijving in de basisregistratie personen (BRP). De brief kunt u uiterlijk
20 maart afhalen bij de balie in de hal
van het stadhuis.
- De heer J. Amsing. Laatste bekende
adres: Schultestraat 42, 9406 NE
te Assen.
- Mevrouw A. Karam. Laatste bekende adres: Sleutelbloemstraat 42,
9404 GW te Assen.
- De heer A.H. Ador. Laatste bekende
adres: Zilverschoonstraat 128,
9404 JE te Assen.
- De heer Andrei-Valentin Florea.
Laatste bekende adres:
Zilverschoonstraat 128, 9404 JE
te Assen.
- De heer D.G. Kuils. Laatste bekende
adres: Havenkade 16, 9403 AH
te Assen.
- Mevrouw Y. Vermeer. Laatste bekende adres:
Vaart N.Z. 10, 9401 GM te Assen.
- De heer R. Steigenga. Laatste bekende adres: Hoofdvaartsweg 138,
9406 XE te Assen.
- De heer A.J.J. Juffer. Laatste bekende adres: Stroom 289, 9406 EP

te Assen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 6 maart zijn de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:
- Balkenweg 1, het kappen van
5 bomen;
- Bezembinderstraat 1 A, het plaatsen
van een overkapping;
- Brink 37, het herstellen van een monumentaal pand;
- Cort van der Lindenstraat 15, het
aanleggen van een uitrit;
- Hof Van Parijs 10 C, het plaatsen
van reclame-uitingen;
- Sweelinckplein 13, het aanleggen
van een uitrit.
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 maart hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden:

Verleende vergunningen (reguliere
procedure)
- Aar 26, het kappen van een berk,
onder voorwaarde van herplant
(06/03);
- Amerikaweg 18, het wijzigen van de
uitrit (06/03);
- Balkenweg 1, het kappen van 5 bomen, onder voorwaarde van herplant (06/03);
- Beilerstraat 205 A, het uitbreiden
van een gebouw (05/03);
- Biezenveld 28, het kappen van 1
dennenboom, onder voorwaarde

van herplant (06/03)
- Brink 37, het intern slopen van een
gebouw (05/03);
- Dennenweg 9, het kappen van 4 bomen, onder voorwaarde van herplant (06/03);
- Hoofdvaartsweg 124 A, het intern
wijzigen van een gebouw (28/02);
- Nieuwe Huizen 10 A, het intern wijzigen van een gebouw (28/02);
- Prins Bernhardstraat 3, 5, 7 en 9, het
wijzigen van de gevel en het intern
wijzigen van de woning (01/03);
- Rolderstraat 30 en 32, het bouwen
van 3 appartementen (04/03).
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.

Verleende vergunningen
(uitgebreide procedure)
- Hoofdvaartsweg 162, kad. sectie AA
nr. 759 en 760, het wijzigen van het
hoofdgebouw (rijksmonument), het
bijgebouw en het wijzigen van het
gebruik (04/03).
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank
Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De termijn van zes weken begint
de dag na deze publicatie. Een beroepsschrift kan ook digitaal ingediend worden bij het digitale loket
van de rechtbank via http://loket.

rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx
Als belanghebbenden een beroepsschrift hebben ingediend, kunnen zij
ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.

Verkeersbesluit
Groningerdwarsstraat
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij een verkeersbesluit
hebben genomen voor het instellen
van een voetgangerszone in de
Groningerdwarsstraat. Fietsverkeer is
in deze zone ook toegestaan.
Tijdens de bouw van het gebouw
Arendstate aan de Groningerstraat is
de Groningerdwarsstraat afgesloten
geweest voor het verkeer, zodat
laatstgenoemde straat kon dienen als
bouwopslag. Het verkeer werd omgeleid via de Zaagmolen, waar tijdens
de bouw twee-richtingenverkeer mogelijk was. In deze periode is gebleken dat deze situatie geen nadelige
gevolgen had voor de bereikbaarheid
en de verkeersveiligheid.
Om de woonkwaliteit en de leefbaarheid voor bewoners van de woningbouw aan weerszijden van de Groningerdwarsstraat te verbeteren, is het
wenselijk om deze straat af te sluiten
voor het gemotoriseerde verkeer.
Deze straat wordt ingericht als voetgangersgebied waar fietsverkeer ook
is toegestaan. Het ontwerp van de
Zaagmolen wordt aangepast en nu
permanent in twee richtingen opengesteld voor het gemotoriseerde verkeer.
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.
Maatregelen
De besluitplichtige maatregelen genoemd in dit besluit zijn:
Groningerdwarsstraat
• Verwijderen van de volgende verkeersborden:
- Bord C2 “Eenrichtingsweg, in deze
richting gesloten” + OB54 “Uitgezonderd fietsers en bromfietsers”;
- Bord C3 “Eenrichtingsweg” +
OB54 “Uitgezonderd fietsers en
bromfietsers”
• Plaatsen van de volgende verkeersborden:
- Bord G7 “Voetpad” + OB52
“Fietsen toegestaan”;
Zaagmolen
• Verwijderen van de volgende
verkeersborden:
- Bord C2 “Eenrichtingsweg, in deze
richting gesloten” + OB54 “Uitgezonderd fietsers en bromfietsers”;
- Bord C3 “Eenrichtingsweg” +
OB54 “Uitgezonderd fietsers en
bromfietsers”
Ter inzage
Het verkeersbesluit treedt in werking
op de dag na publicatie en ligt met
bijbehorende situatieschetsen vanaf
deze datum zes weken ter inzage bij
de informatiebalie van het stadhuis.
Dit besluit wordt ook gepubliceerd in
de Staatscourant van 12 maart.
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

Bekendmakingen (vervolg)
kunt u sturen naar het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA te Assen.

Entreezone Werklandschap
Assen Zuid
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan en
“Entreezone Werklandschap Assen
Zuid”
Inleiding
Burgemeester en wethouders van Assen maken bekend dat vanaf 13 maart
gedurende een termijn van 6 weken
bij de balie in de hal van het stadhuis
het volgende plan ter inzage ligt:
- het ontwerpbestemmingsplan
“Entreezone Werklandschap Assen
Zuid” met bijbehorende identificatienummer
NL.IMRO.0106.99BP20171003BB002 met bijbehorende stukken;
- het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Entreezone Werklandschap Assen-Zuid.

Korte beschrijving beoogde
ontwikkeling
Aanleiding en planvoornemen
Aan de zuidzijde van Assen wordt het

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

Werklandschap Assen-Zuid in fasen
ontwikkeld. Het eerstvolgende deel
is het meest zuidelijke deel, met een
totale omvang van ca. 13 hectare. Dit
gebied is vooral bedoeld voor transport en logistiek. Daarnaast komt in
dit deel een Energy Hub. Dat is een
tankstation waar naast traditionele
brandstoffen, zoals benzine en diesel, allerlei andere vormen van
brandstoffen kunnen worden afgenomen, zoals elektrisch laden, LNG
(vloeibaar aardgas), CNG (gasvormig
aardgas) en waterstof. Bij het energy
hub komen voorzieningen voor
truckparking en snelweghoreca.
Ligging
Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft het meest zuidelijke deel van het Werklandschap Assen-Zuid. Het gebied ligt globaal
tussen de A28 (westzijde), de Burgemeester Masmanweg (zuidzijde) en
Graswijk (oostzijde). De noordelijke
grens is de kadastrale perceelgrens.
Dit is het gebied nabij de in 2015 gerealiseerde nieuwe op- en afrit op de
A28 (Burgemeester Masmanweg).
Planologische regeling
Aangezien de beoogde ontwikkeling

niet past binnen het vigerende bestemmingsplan wordt middels onderhavig bestemmingsplan voorzien
in juridisch planologische regeling
voor de beoogde ontwikkeling.
Beeldkwaliteit
Om bij de realisatie van de ontwikkeling van het werklandschap de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, zijn
richtlijnen voor de beeldkwaliteit opgesteld. Bij de nadere uitwerking zal
dit beeldkwaliteitsplan een toetsingskader vormen.
Waar kunt u het plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan, het
ontwerp-beeldkwaliteitsplan en alle
bijbehorende stukken kunt u met ingang van 13 maart gedurende een
termijn van 6 weken inzien tijdens de
gebruikelijke openingstijden bij de
balie in de hal van het Stadhuis. 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 ruimte-

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.
■

lijke ordening zienswijzen inbrengen
tegen het ontwerp van het bestemmingsplan.
Zienswijzen tegen het ontwerp van
het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan 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
O. Coenraadts, via het telefoonnummer 14 0592.
De zienswijzen gericht tegen het ontwerp van het bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitsplan worden betrokken
bij de vaststelling van de plannen
door de gemeenteraad van Assen.
Inloopbijeenkomst
In verband met de beoogde ontwikkeling in onderhavig plangebied
organiseert de gemeente Assen op
dinsdag 19 maart in de raadzaal van
het stadhuis aan de Noordersingel 33

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
■

een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden.
Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u vrij
binnenlopen om vragen te stellen
over het ontwerpbestemmingsplan
en het planvoornemen.

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

