19 maart 2019

Woensdag 20 maart
Dinsdag 19 maart

Avondopenstelling stadhuis
eenmalig verplaatst

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.
Deze week is de avondopenstelling
voor de balies van burgerzaken op
dinsdag 19 maart. Je kunt dan op afspraak terecht tot 19.00 uur.

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.
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

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 8
april. Hiervoor kunt u een afspraak
maken via
www.assen.nl/ombudscommissie
of door te bellen naar 06 12019423.

Kent u het Drents
Energieloket?

Bij het Drents Energieloket kunt u
terecht voor een goed en onaf hankelijk advies om energie te besparen of
duurzame energie op te wekken in
uw woning. Welke stappen kunt u
nemen? Wat is er allemaal mogelijk?
Zijn er subsidies voor? Als u vragen
heeft, belt of mailt u met het loket. U
krijgt gegarandeerd antwoord. En
bent u op zoek naar leveranciers of
producten? Het loket kan u daarover
uitgebreid informeren en adviseren.
Neem eens een kijkje op
www.drentsenergieloket.nl

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

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

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.
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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?

Mobiele stembus

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.
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. Het overzicht staat ook op
de achterzijde van de kandidatenlijst die op
7 maart huis-aan-huis is bezorgd.
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.

Schrijf u in voor de online
nieuwsbrief!

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
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 af hankelijk 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.

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.
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 afhalen bij de
balie in het stadhuis.

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. Er
kan gestemd worden voor alle drie de Waterschappen die
in Assen actief zijn. Bekijk hieronder waar de stembus
langs komt en hoe laat.
Tijd

Locatie

7.00 – 9.00 uur
9.30 – 13.30 uur

Station Assen
Drenthe College,
locatie Anne de Vriesstraat
Koopmansplein
Station Assen

14.00 – 16.30 uur
17.00 – 19.00 uur

Kijk voor alle informatie over de verkiezing op
www.assen.nl/verkiezingen

Komt u gratis compost halen?
Assen doet ook dit jaar mee aan de landelijke compostdag! Op zaterdag 30
maart kunt u vanaf 8.00 uur gratis compost ophalen bij de grote parkeerplaats aan de Van Doornestraat 5 in Assen. Er is 125 ton compost beschikbaar,
dus zolang de voorraad strekt!
Compost
Uw etensresten, uitgebloeide bloemen en kofﬁedik vormen de basis
voor compost. Het compost is een
supergrondstof voor de bodem! Iedere volle gft-bak van 240 liter levert
ongeveer 15 tot 20 kilo compost op.

De gratis compostactie is dan ook
een beloning voor uw inspanningen
om gft-afval te scheiden!
Neem een schep mee!
Als u gratis compost wilt, kom dan
op zaterdag 30 maart naar de grote
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parkeerplaats aan de Van Doornestraat 5 in Assen. Dit is niet het Milieupark. Er is maximaal 1 kuub (ca. 1
aanhanger) per adres beschikbaar.
Van 8.00 tot 13.00 uur is er een shovel aanwezig om het compost in uw
aanhanger te laden. Als er compost

over is, kunt u dit nog tot vrijdag 5
april op komen halen, zolang de
voorraad strekt. Neem dan wel zelf
een schep en/of emmer mee. De
shovel is alleen aanwezig op zaterdag 30 maart.

Kleine reparatie nodig aan uw rollator of scootmobiel?

Zet uw container op tijd
aan de straat
Het is erg vervelend als de container vol zit, maar niet wordt geleegd.
Helaas is het voor ons niet altijd te voorzien op welk tijdstip de huisvuilwagen bij u langskomt. Wilt u zeker weten dat uw container geleegd
wordt? Zet de container dan om 7.00 uur aan de straat. U kunt er dan vanuit gaan dat wij uw container legen.
PMD bij hoogbouw
Inwoners in ﬂats en appartementen kunnen hun PMD afval wekelijks in zakken aanbieden. Wij halen deze zakken elke maandag op.
Maar wij krijgen veel meldingen
binnen dat het afval vaak meerdere
dagen buiten staat. Zonde, want dit
levert veel zwerfafval op.

Delft 73 of bij wijkcentra in de
buurt.

Kom langs op het spreekuur van
Het Hulpmiddelencentrum
Heeft u via de Wmo een rolstoel, driewielﬁets of een scootmobiel in gebruik van het Hulpmiddelencentrum?
En is er een band leeg of lek, zit er een schroef los of is er een ander klein mankement? Kom dan langs op het
inloopspreekuur op woensdagmiddag tussen 12.00 tot 16.00 uur bij Zorggroep Drenthe.
Het inloopspreekuur is alleen bedoeld voor kleine reparaties die in
ongeveer 15 minuten verholpen kunnen worden door de monteur en niet
voor onderhoud aan uw voorziening.

Voor het maken van een afspraak
voor onderhoud kunt u telefonisch
een afspraak maken met Hulpmiddelencentrum via 0511 – 46 06 50.

Locatie inloopspreekuur:
Zorggroep Drenthe, Industrieweg 15
(tussen het hoofdgebouw en het opleidingscentrum)

Donderdag 21 maart van 18.30 uur tot 20.00 uur

Inloopavond Kloosterveste

Zijn uw PMD-zakken op?
U kunt ze gratis af halen bij de balie van het stadhuis, het Milieupark, het Duurzaamheidscentrum,
buurtteam Lariks/ Pittelo aan de

Op donderdag 21 maart is er weer
een inloopavond in Kloosterveste. Iedereen die geïnteresseerd is in de
bouwontwikkelingen in Kloosterveste is van harte welkom. De plannen voor de laatste nieuwbouwmogelijkheden 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.

Gemeenteraad
Eerstvolgende raadsvergadering

Raadskalender
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Donderdag 11 april, 19.00 uur, Stadhuis, raadzaal

Raadsvergadering

Datum: 11 april
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal

Raadsbijeenkomst parkeerbedrijf, Kredietaanvraag
Omgevingswet, Subsidieregeling binnenstad

Datum: 4 april
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
Tijdens deze raadsbijeenkomst
wordt de raad geïnformeerd over
het parkeerbedrijf en worden de
subsidieregeling binnenstad en
de omgevingswet consulterend
besproken.

- Vaststellen besluitenlijst 14 maart
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Benoeming plaatsvervangende leden
Ombudscommissie
- (Her)benoeming leden Algemene Commissie
Bezwaarschriften
- Verbouwing Kleuvenstee 1a
- Programma Binnenstad Stimuleringsfonds
- Programma Omgevingswet

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

Consulterende
raadsbijeenkomst

Datum: 25 april
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis, raadzaal
De onderwerpen voor deze avond
zijn nog niet bekend en worden
zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

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.

De raad van de gemeente Assen heeft op 14 maart besloten
• Het ambitiedocument toekomst TT
festival Assen vast te stellen en de organisatie van het TT festival en de TT
kermis over te doen gaan naar de
Stichting TT Week Assen, inclusief
bijbehorende middelen.
• De door het college van B&W opgelegde geheimhouding op de herziene
grondexploitatie Veemarktterrein te
bekrachtigen.
• In te stemmen met de Startnotitie
Jeugdwet en Wmo Noord- en Midden
Drenthe en de daarin vermelde kaders.
• Een amendement van de SP, dat ziet
op de toevoeging van een extra kader
met betrekking tot werkgelegenheid,
te verwerpen.

• Het bestemmingsplan De Veemark,
het beeldkwaliteitsplan en de herziene grondexploitatie ongewijzigd
vast te stellen. Het benodigde uitvoeringskrediet met €1.410.087,- te verhogen tot een bedrag van
€14.268.325,- en dit ten laste te brengen van de herziene grondexploitatie.
• Het weggedeelte tussen de bestaande
Lidl en wijkcentrum De Dissel aan
de openbaarheid te onttrekken.
• In te stemmen met de Nota zienswijzen bestemmingsplan ‘Kleuvenstee’
en het bestemmingsplan Kleuvenstee ongewijzigd vast te stellen.
• In te stemmen met het opstellen van
een masterplan Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed, het benodigde

uitvoeringskrediet van €200.000,beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het Duurzaamheidsfonds.
• In te stemmen met de verdere uitwerking van een pilot voor verduurzamen van drie gemeentelijke gebouwen en het benodigde
voorbereidingskrediet van €400.000
beschikbaar te stellen.
• Een zienswijze in te dienen op de kaderbrieven 2020 van: de Veiligheidsregio Drenthe, GGD Drenthe. En een
tweetal aanbevelingen mee te geven
aan de Regionale Uitvoeringsdienst.
• Kennis te nemen van de collegereactie op de kaderbrief 2020 van de
GKB.
• Geen zienswijze in te dienen op de

kaderbrieven 2020 van: Recreatieschap Drenthe, Publiek Vervoer,
Werkplein Drenthsche Aa.
• Het gewijzigde beeldkwaliteitsplan
voor deelgebied Scandinavisch Wonen, als vervanging van de pagina’s
24 t/m 27 van het huidige beeldkwaliteitsplan Woonpark Diepstroeten,
dat ziet op de te gebruiken materialen en de referentiebeelden, vast te
stellen.
• Een Nederlandse vlag in de raadzaal
te plaatsen.
• Een amendement van D66 dat ziet
op het (aanvullend) plaatsen van een
Asser, Drentse en Europese vlag, te
verwerpen.

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 27
maart afhalen bij de balie in de hal
van het stadhuis.
- De heer I.S. Rosalia.
Laatste bekende adres:
Oosterbroekstraat 15,
940RA te Assen.
- De heer M. Regtop.
Laatste bekende adres:
Groningerstraat 63,
9401 BJ te Assen.
- De heer R.H. Soares Gama.
Laatste bekende adres:
Groningerstraat 63,
9401 BJ te Assen.
- De heer H. Wolters.
Laatste bekende adres:
Groningerstraat 63,
9401 BJ te Assen.
- Mevrouw D. Stekelbos.
Laatste bekende adres:
Aziëweg 31, 9407 TC te Assen.
- De heer A.A.C. Janssen.
Laatste bekende adres:
Gerard Doustraat 25,
9404 AN te Assen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tot en met 13 maart zijn volgende
aanvragen om omgevingsvergunning
ingediend:
- Brink 36, het plaatsen van een erfafscheiding;
- Dennenweg 9, het plaatsen van 4 tijdelijke woonunits;
- Huisingehof 58, het plaatsen van
een airco-unit;
- Industrieweg 1, het intern wijzigen
van een gebouw;
- Kloosterveste, kavel 225 (Zuiderkade), het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem;
- Molenstraat 158, het uitbreiden van
de woning en het slopen van een gedeelte van de woning;
- Nieuwe Huizen 10, het plaatsen van
reclame-uitingen;
- Rijnstraat, nabij nr 2 A, het kappen
van 1 kastanje.
- Zeijerweg, nabij nr 3 te Ter Aard, het
kappen van 1 esdoorn;
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 vergunningen
(uitgebreide procedure)
- De Gaarde 46, het splitsen van een
woning (12/03);
- Houtlaan 9, het uitbreiden van de
woning (12/03);
- Nieuwe Huizen 10, het plaatsen van
reclame-uitingen (11/03);
- Oranjestraat 2, het wijzigen van reclame-uitingen (11/03);
- Oude-Molenstraat 37, het wijzigen
van de gevel en het bouwen van 1
appartement (12/03).
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)
- Asserwijk 48, het bouwen van een
zonnepark (08/03).
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.

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders maken
volgens artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat de volgende ontwerp beschikking ter inzage ligt:
- Hoekbree, kadastraal bekend sectie
Z, nummers 1719 en 1723, voor het
bouwen van 16 woningen.
Zienswijzen
Met ingang van 19 maart kunt u gedurende zes weken eventuele zienswijzen over bovengenoemde ontwerp
beschikking en aanvraag indienen bij
het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA
Assen. Na deze termijn nemen B en
W een definitieve beschikking op de
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunning
Hoekbree 3e fase
Burgemeester en wethouders van Assen maken bekend dat in afwijking
van het geldende bestemmingsplan
een omgevingsvergunning is verleend
op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a
onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor
het bouwen van één extra woning binnen het bouwvlak op de nog te ontwikkelen locatie in de 3e fase van onderhavig plangebied aan de
Hoekbree.

Verleende omgevingsvergunningen
Tot en met 13 maart hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden:

Aanleiding
De aanleiding betreft de beoogde
ontwikkeling van Bemog Projectont-

wikkeling B.V. om onderhavig gebied
te ontwikkelen. De afwijking betreft
slechts de toevoeging van één woning
(10 i.p.v. de in het bestemmingsplan
toegestane 9 woningen). Er vindt
geen overschrijding van het bouwvlak
of bouw- en goothoogte plaats.
Ontwerpbesluit
De ontwerp-omgevingsvergunning en
de daarop betrekking hebbende stukken hebben met ingang van 16 januari
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn
geen zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning wordt daarom ongewijzigd verleend.
Ter inzage
De omgevingsvergunning inclusief
bijbehorende stukken liggen vanaf 20
maart gedurende 6 weken ter inzage
bij de balie in het Stadhuis, Noordersingel 33. Deze kunt u tijdens
werkdagen inzien.
Het plan met het identificatienummer NL.IMRO.010607OMG
20170560-VST is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroepschrift/verzoek om voorlopige
voorziening
Tijdens bovengenoemde ter inzage
termijn bestaat de mogelijkheid een
schriftelijk beroepschrift in te dienen
bij de Rechtbank Noord-Nederland,
sectie Bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Deze mogelijkheid staat open
voor belanghebbenden die
- tijdig hun zienswijzen bij het college
van burgemeester en wethouders
naar voren hebben gebracht;
- die redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat zij geen of niet tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad
naar voren hebben gebracht.
De omgevingsvergunning treedt in
werking met ingang van 2 mei (daags
na afloop van beroepsperiode). Het
instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.
Degene die beroep heeft ingesteld
kan bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank om een voorlopige
voorziening vragen. Indien binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend,
treedt het besluit tot vaststelling niet
in werking voordat op dat verzoek is
beslist. Aan het instellen van beroep
en het indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. Voor meer informatie
over deze omgevingsvergunning kunt
u contact opnemen met het team
Bouwen, Wonen & Ondernemen.

Meldingen Wet
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:
- Visser Reclame b.v. – Steenhouwerstraat 2, voor het veranderen van
een inrichting.
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.

Verkiezingen
Hoofd- en centraal stembureau
verkiezing Provinciale Staten Drenthe
Maandag 25 maart, 10:00 uur houdt
het hoofdstembureau van Assen en
het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten een openbare zitting in de
Statenzaal van het Provinciehuis
Drenthe. Eerst stelt het hoofdstembureau de uitslag vast van de stemming
in Assen. Aansluitend is in de Statenzaal een openbare zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing
van de leden voor de Provinciale Staten. In deze zitting stelt zij de uitslag
van de Provinciale statenverkiezing
2019 vast. Daarnaast maakt het centraal stembureau tijdens deze zitting
de zetelverdeling en toewijzing van de
zetels aan kandidaten bekend.

Verkeersbesluit
Onderwerp: verkeersbesluit omzetting busbaan Brikheugte naar fietspad
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij een verkeersbesluit
hebben genomen voor het omzetten
van de busbaan Brikheugte naar een
fietspad.
In december 2018 is de route van buslijn 1 in Marsdijk veranderd. De voormalige route verliep via Zichtheugte,
busbaan Brikheugte, Kiepheugte naar
de Jan Palachweg. De route verloopt
nu via de Martin Luther Kingweg, Mahatma Gandhiweg richting de Jan
Palachweg en vice versa. Deze route
is veranderd om meer eenduidigheid
te krijgen in de route (beide richtingen van de route lopen nu hetzelfde)
en om het winkelcentrum van Marsdijk beter te kunnen bedienen. Hiermee komt de busbaan Brikheugte te
vervallen. In overleg met de bewoners
is afgesproken om van de busbaan
een fietspad te maken. Een fietspad
op de huidige busbaan is passend
binnen de fietsstructuur van de wijk.
Maatregelen
Hiervoor worden de volgende verkeersmaatregelen genomen zoals ook
is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening. De maatregelen
genoemd in dit besluit hebben betrekking op Brikheugte en Zichtheugte.
- Bij het begin en eind van Brikheugte
worden de borden G11 (verplicht
fietspad) geplaatst.
- Onder het D5 bord (verplichte rijrichting) het onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) plaatsen.
- De borden C1 + OB 104 (Gesloten
verklaring + uitgezonderd lijnbussen) te verwijderen aan weerszijden
van Brikheugte.
- Bord B7 (Stop, verleen voorrang)
verwijderen op de busbaan Brikheugte.
Ter inzage
Het verkeersbesluit treedt in werking
op woensdag 20 maart 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 dinsdag 19
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
kunt u sturen naar het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA te Assen.

Openbare vergaderingen
Hoorzitting Algemene commissie
bezwaarschriften
Dinsdag 2 april, vergaderzaal 1,
stadhuis
Dinsdag 2 april houdt de Algemene
commissie bezwaarschriften een
hoorzitting in vergaderzaal 1 van het
stadhuis, Noordersingel 33.
Aan de orde komt het bezwaarschrift
van:
Hoen advocaten, mevrouw M.T.
Hoen om 17.25 uur tegen het besluit
van de burgemeester van 19 december 2018 en het besluit van het college van 21 december 2018 over respectievelijk, de teruggave van hond Bleu
en de aanwijzing gevaarlijke hond
De stukken liggen ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis.
Eventuele wijzigingen over de agenda
vind u op onze site www.assen.nl onder actueel.

Vergadering Raad voor
Cliëntenparticipatie Assen (RCPA)
Woensdag 27 maart, stadhuis,
zaal 1, 19.00 uur

De vergadering vindt plaats in het
gemeentehuis in zaal 1.
Op de agenda staat onder meer:
• Gesprek met directeur Werkplein
Drentsche Aa
• Reactie gemeente op advies kaders
inkoopproces Jeugdwet en Wmo
• Ongevraagd advies Participatieraad
en RCPA m.b.t. burgerparticipatie
• Berichten vanuit het veld
Meer informatie op www.rcp-assen.nl

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

