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Zaterdag 15 december

Samenwerken aan een energiestrategie voor Drenthe

Milieupark hele dag gesloten

Hoe kunnen de woningen in Drenthe van het aardgas af? Waar gaan we duurzame energie produceren en welke infrastructuur is daarvoor nodig? De
Regionale Energie Strategie van Drenthe moet hier
straks antwoord op geven. Drentse gemeenten, waterschappen en provincie gaan samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties aan dit plan
werken. Wethouder Gea Smith ondertekende afgelopen donderdag de intentieverklaring Regionale
Energie Strategie namens de gemeente Assen.

Op zaterdag 15 december is het milieupark aan de Van Doornestraat de
hele dag gesloten. Het milieupark
gaat dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden.

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 wordt gehouden door een lid van de commissie,
vaak de voorzitter, die wordt bijgestaan door een ambtelijk ondersteuner. Het eerstvolgende spreekuur is
op maandag 10 december. Hiervoor
kunt u een afspraak maken.
Dat kan via www.assen.nl/ombuds
commissie of door te bellen naar
06 12019423.

Brandt de straatverlichting
niet?

Meld het online
Is de openbare verlichting in uw
straat kapot? Of ziet u een kapotte
lantaarnpaal ergens anders in
Assen? Meld dit dan makkelijk en
snel online op https://storing.moon
online.nl/gemeenteassen.
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Wethouder legt laatste hand
aan pad langs de Bosbeek

Gemeente snoeit bomen en
struiken langs het spoor

De gemeente gaat in de winter op
een aantal plaatsen langs het spoor
de beplanting snoeien. Het gaat om
(delen van) struiken en bomen die
om kunnen vallen of die met hun
takken in de buurt van stroomdraden komen. De snoeiwerkzaamheden worden in opdracht van spoorwegbeheerder ProRail uitgevoerd.
ProRail is verantwoordelijk voor de
veiligheid op en naast het spoor en
inspecteert regelmatig of bomen en
struiken langs het spoor een gevaar
vormen voor het treinverkeer.

Foto: René Legerstee
Begin dit jaar is begonnen met het herstel van de historische loop van de Bosbeek en de Nijlandsloop. Hierdoor is weer verbinding gemaakt met de wateren van de Drentsche Aa. De beken zorgen ook voor een betere waterberging
en afwatering in het gebied. Naast het water is een recreatief pad aangelegd
voor voetgangers en fietsers. Wethouder Janna Booij opende vorige week de
verbinding door zelf de laatste meters van het pad aan te leggen. Omwonenden bewandelden daarna de eerste meters. Het pad is gemaakt van halfverharding, een mengsel van zand, kalk en steen. Dit mengsel is met een speciale machine over het pad verdeeld.

Agenda Duurzaamheidscentrum

Schrijf u in voor de online
nieuwsbrief!

Wilt u de Berichten van de Brink
wekelijks in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in voor de
online nieuwsbrief! Ga naar
www.assen.nl/
berichtenvande
brink of scan de
QR-code.

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 december onder meer:
- Beter Leven keurmerk
Zondag 9 december, 13.30 – 15.30
uur. Vrijwilligers van de Dierenbescherming geven deze middag uitleg
over de betekenis van het Beter Leven keurmerk. Wat betekenen die
sterren eigenlijk en waar kunt u op
letten? U krijgt ook suggesties voor
lekker eten zonder vlees.

- Inloopspreekuur afvalscheiding
en hergebruik
Woensdag 19 december, 14.00 –
16.00 uur. Kom langs met vragen,
opmerkingen en goede ideeën
over dit thema.
- Uilen in het Asserbos
Donderdag 27 december, 13.30 –
15.30 uur. Leer meer over het leven van deze mooie vogels. Welke
uilen leven er in het Asserbos en
kun je die ook tegenkomen?
Nieuwsgierig naar alle activiteiten?
Dit is slechts een kleine greep uit het
totale activiteitenaanbod. Kijk voor
uitgebreide informatie en de volledige agenda op www.duurzaam
heidscentrumassen.nl.

Lariksbos krijgt natuurlijke
oever
De gemeente legt dit najaar een natuurlijk oever aan in het Lariksbos. De oever komt ter hoogte van de uitkijktoren.
Een natuurlijke oever is een geleidelijke overgang van land naar water.
Dieren die in het water terecht zijn
gekomen, kunnen bij een natuurlijke oever zelfstandig uit het water
klimmen. Andere oevers zijn vaak te
steil.
Schoonmaken sloot
Een ander voordeel van de natuur-

lijke oever is dat het water met een
maaiboot schoongemaakt kan worden. Het is van belang dat de sloot
tussen het CS Vincent van Gogh en
het Lariksbos goed schoon blijft, omdat die sloot water afvoert. Het
schoonmaken van de sloot zorgt
voor een betere waterdoorvoer en
een betere waterkwaliteit.

Uitbreiding
spreekuur
bewoners
centrum
Wijkagent Henk Thijs hield voor
Assen-Centrum al iedere dinsdag
spreekuur in de ‘Werkplaats Rolderstraat’. Sinds kort houden de
assistent wijkbeheerder, de buurtwerker en de handhaver van de
gemeente daar ook spreekuur. Bewoners van het centrum kunnen
er terecht met vragen en opmerkingen over leef baarheid, veiligheid, welzijn of inrichting van
hun straat of buurt. Het spreekuur is dinsdag van 10.00 tot 12.00
uur aan de Rolderstraat 21.
Het is een inloopspreekuur, dus u
kunt gewoon binnenlopen zonder
een afspraak te maken.

Vacature plaatsvervangend lid Ombudscommissie Assen
Wij zijn met ingang van 1 januari 2019 op zoek
naar een plaatsvervangend lid van de Ombudscommissie Assen.
De Ombudscommissie Assen behandelt in
tweede instantie klachten van burgers, bedrijven
en instellingen over medewerkers, bestuurders
en bestuursorganen van de gemeente Assen. De
commissie is onaf hankelijk en onpartijdig.
Daarbij hoort de commissie de betrokken partijen, kan ze tussen partijen bemiddelen en geeft
ze adviezen om gemeentelijke werkprocessen of
de organisatie verder te verbeteren. De commissie legt verantwoording af aan de gemeenteraad.
De hoorzittingen vinden overdag plaats.
Samenstelling Ombudscommissie Assen
De Ombudscommissie bestaat uit een voorzitter
en twee leden, waarvan een lid plaatsvervangend
voorzitter en een lid secretaris.
Wij streven naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de commissie. Vanuit hun eigen

maatschappelijke achtergrond brengen de leden
specifieke kennis, deskundigheid en ervaring in.
Wij zoeken een kandidaat met:
-h
 et vermogen om voor iedereen toegankelijk te
zijn;
-m
 aatschappelijke betrokkenheid en binding
met Assen;
- bij voorkeur wonend in Assen;
- hbo/wo werk- en denkniveau;
-g
 oede communicatieve eigenschappen en inlevingsvermogen;
- vaardigheden op het gebied van bemiddeling;
- inzicht in organisaties en werkprocessen;
-b
 ij voorkeur affiniteit met een gemeentelijke organisatie;
- het vermogen kritisch door te vragen;
- beschikbaar zijn tijdens kantoortijden.
De werkzaamheden zijn in Assen. Een commissielid wordt voor een periode van zes jaar benoemd en ontvangt een vergoeding van € 196,64
(2018) exclusief reiskosten per hoorzitting.

Spreekuur
Elke tweede maandagmiddag van de maand van
13.30 tot 17.00 uur houdt de commissie spreekuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt dit
overgenomen door een van de leden. Hiervoor
wordt een schema opgesteld.
Reageer voor 7 januari 2019!
Wie in aanmerking wil komen voor deze functie
kan zich tot 7 januari 2019 aanmelden. Schrijf
daarvoor een korte sollicitatiebrief met motivatie
en cv en stuur die naar: gemeente Assen, t.a.v.
de Ombudscommissie, Postbus 952, 9400 AZ
Assen of naar e-mailadres ombudscommissie@
assen.nl.
Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de functie en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met de
heer M.A.C. van Egdom, voorzitter,
tel.nr. 06 51 17 04 03
of via e-mail ombudscommissie@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
Omgevingsvergunningen
Tot en met 28 november zijn bij de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:
- A . H. G. Fokkerstraat 20, het aanleggen van een uitrit;
- Amerikaweg 2, het plaatsen van reclame-uitingen;
- Anreperstraat 124, het bouwen van
een woning;
- Collardslaan 4, het plaatsen van
zonnepanelen;
- Delfland, nabij nr. 6, het kappen van
1 berk;
- Havikstraat, hoek Vredeveldseweg
(kad. sectie V, nr. 1661), het wijzigen
van de gevel en het plaatsen van
een bijgebouw;
- Kruisstraat 8, het bouwen van 2 appartementen;
- Schepersmaat 4, het kappen van 3
eikenbomen;
- Vaart Z.Z. 59, het uitbreiden van de
woning.
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 28 november hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden:

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- Balkenweg 1, het bouwen van een
wellness/fitnessruimte met zwembad (26/11);

- Graswijk 35 A, het bouwen van een
woning (23/11);
- Groene Dijk, kavel 30 (Mien Ruysweg), het bouwen van een bedrijfspand (27/11);
- Havenkade 20, het tijdelijk wijzigen
van het gebruik en het plaatsen van
reclame-uitingen (27/11);
- Nieuwe Huizen 10, het intern wijzigen van een gebouw (26/11);
- Zeemanstraat, het wijzigen van de
gevels (27/11);
- Zuidersingel 81, het plaatsen van
een tijdelijke noodunit (26/11).
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.

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders maken,
ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
bekend, dat bij de Eenheid Klant team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende ontwerpbeschikking ter inzage ligt:
- Aletta Jacobsweg 78, het brandveilig
gebruik van een gebouw.
Zienswijzen
Met ingang van 5 december 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.

Verkeersbesluit
Verkeersbesluit uitbreiding vergunningszone Assen-Oost en eenzijdig
parkeerverbod Anemoonstraat
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Assen
maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen voor het toevoegen van de Anemoonstraat aan
vergunningszone Assen-Oost en het

invoeren van een eenzijdig parkeerverbod in de Anemoonstraat aan de
kant van het spoor.
Bewoners van de Anemoonstraat ondervinden hinder van geparkeerde
auto’s in de parkeervakken en langs
de Anemoonstraat. Het gaat hierbij
om parkeerders die geen herkomst of
bestemming hebben in de Anemoonstraat. Het parkeerprobleem doet
zich met name voor op werkdagen.
Het verzoek van de bewoners is om
vergunning parkeren in te voeren.
Hierdoor kan de parkeerruimte gebruikt worden door de bewoners en
de bezoekers van de bewoners. Er is
een enquête uitgezet onder de bewoners, waarin een ruime meerderheid
heeft aangegeven voorstander te zijn
het invoeren van vergunning parkeren.
Vanuit de reinigingsdienst is er een
verzoek gekomen om een parkeerverbod in te voeren. Bij parkeren langs
de rijbaan, met name in de bocht,
kan de reinigingsvrachtauto er niet
door. Het verzoek is om met een
eenzijdig parkeerverbod te beginnen,
aan de zijde waar nu de geparkeerde
auto’s staan. Dit is aan de kant van
het spoor. Mocht het parkeergedrag
zich verplaatsen naar de andere kant
van de rijbaan zal het nodig zijn om
ook daar een parkeerverbod in te
voeren. Het parkeerverbod maakt het
niet alleen gemakkelijker voor de reinigingsauto, maar ook voor ander
vrachtverkeer om deze eenrichtingsstraat in te rijden om een bestemming te bereiken.
Maatregelen
Om parkeeroverlast in de straat tegen te gaan worden de volgende
maatregelen getroffen:
- het toevoegen van de Anemoonstraat aan parkeervergunningzone
Assen Oost;
- het invoeren van een eenzijdig parkeerverbod aan de kant van hetspoor.
Ter inzage
Het verkeersbesluit treedt in werking
op woensdag 5 december en ligt, met
bijbehorende situatieschetsen, vanaf
deze datum zes weken ter inzage bij
de informatiebalie van het stadhuis.
Het volledige besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en is te

raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl van dinsdag 4 december.
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.
Bij de Voorzieningenrechter van de
Afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150,
9700 AD Groningen, kan een verzoek
om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend.
Zo’n verzoek kan pas worden gedaan
als het bezwaarschrift is ingediend
en onverwijlde spoed dat vereist.
Voor de behandeling van het verzoek
wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Ombudscommissie

sen zoals die zijn geformuleerd in
het rapport ‘Behoorlijk omgaan met
schadeclaims door de gemeenten’
van de Nationale ombudsman.
Op grond van artikel 9:36 Algemene
wet bestuursrecht ligt het rapport ter
inzage. Inzien van het rapport kan via
www.assen.nl/ombudscommissie
rapporten 2018; rapport aansprakelijkstelling.
Namens de Gemeentelijk Ombudscommissie.
De voorzitter
M.A.C. van Egdom

Openbare vergaderingen
Vergadering Algemeen Bestuur van
Werkplein Drentsche Aa
Woensdag 19 december, 9.00 - 10.00
uur
De openbare vergadering vindt plaats
bij Werkplein Drentsche Aa aan de Javastraat 15 in Assen. Telefoonnummer 0592 - 391600.

Rapport van de ombudscommissie
Op 9 oktober heeft de Ombudscommissie een rapport uitgebracht over
een klacht die is gericht op het feit
dat volgens klager de gemeente zijn
zorgplicht als wegbeheerder heeft
verzaakt met als gevolg gevaar en geleden schade aan zijn auto.
De commissie heeft de klacht onderzocht en concludeert dat de behandeling van de aansprakelijkstelling
van klager onbehoorlijk is. Zij acht de
klacht van klager gegrond. Datzelfde
oordeel geldt voor het achterwege laten van een fatsoenlijke eerstelijns
klachthandeling.
De commissie beveelt het college van
burgemeester en wethouders:
- klager excuses met eventuele ondersteuning van een bloemetje aan te
bieden voor het hele behandelingsproces inclusief het achterwege laten van de interne klachtbehandeling;
- klager voor de onzorgvuldige behandeling van zijn schadeverzoek
genoegdoening te verschaffen door
de door hem geleden schade van €
349,47 alsnog voor rekening van de
gemeente te nemen;
- voortaan bij de behandeling van
schadeclaims de spelregels toepas-

Aan de orde komt:
- Begrotingswijziging 2019 Werkplein
Drentsche Aa
De begrotingswijziging 2019 is sinds
19 november beschikbaar op de website van Werkplein Drentsche Aa. Kijk
daarvoor op www.wpda.nl/over-werkplein-drentsche-aa/jaarverslag-en-begroting.

Spreekuren
Spreekuur wethouders
De wethouders houden spreekuren
op maandag van 9.00 tot 10.00 uur.
De 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 en Noorderpark:
Jelmer Norder

Gemeenteraad
Eerstvolgende raadsvergadering

Raadskalender

Donderdag 20 december,
19.00 uur, raadzaal stadhuis

Raadsactiviteit
basisinkomen

Datum: 6 december
Tijd: 19.00 - 20.30 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis

Raadsactiviteit Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
(presentatie)
Datum: 6 december
Tijd: 19.00 - 19.30 uur
Locatie: zaal 1, stadhuis

Consulterende
raadsbijeenkomst

Datum: 13 december
Tijd: 19.00 uur
Locatie: raadzaal, stadhuis
Tijdens deze consulterende raadsbijeenkomst komen het Veiligheidsprogramma 2019, het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit,
WPDA/Alescon en de ruimtelijke
visie Klenckestraat aan de orde.

Agenda:
- Vaststellen besluitenlijst 22 november
- Vraagrecht raadsleden en inwoners
- Ontslag en benoeming lid ombudscommissie
- Mijnbouwbesluit
- Procesvoorstel Koopmansplein
- Uitvoeringsprogramma mobiliteit
- Gecombineerde begroting Alescon/WPDA
- Instellen kinderraad
- Aanpassing parkeerverordening
- Aanpassen treasurystatuut
- Aanpassing nota waarderings- en
afschrijvingsbeleid
- Experiment centraal stemmen tellen
Foto: Marcel J. de Jong

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?
Kijk voor de actuele agenda,
tijdstippen en meer informatie op
gemeenteraad.assen.nl

Inwoners en belanghebbenden mogen tijdens de raadsvergaderingen en sommige consulterende raadsbijeenkomsten inspreken over geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken? Overleg dan tijdig met de griffier over de mogelijkheden. Let op! Voor het inspreken kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering/bijeenkomst voor 12.00 uur ’s middags bij de griffier aanmelden.

Contact met de politieke partijen
■

ChristenUnie

tel. 06 133 76 278
fractie@assen.christenunie.nl
www.assen.christenunie.nl

Gemeente Assen
Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

■ PvdA
tel. 06 45164479
assen@pvda.nl
assen.pvda.nl

■ GroenLinks
tel. 06 39211334: ma/di/do 9.30-15.00 uur
l.punt@assen.nl
www.groenlinksassen.nl

■ Stadspartij PLOP
tel. 06-29481837
secretariaat@plop-assen.nl
www.stadspartijplop.nl

Openingstijden stadhuis:
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur zonder afspraak /
13.00 - 17.00 uur op afspraak
(donderdag tot 19.00 uur).
Vrijdagmiddag gesloten vanaf 12.30 uur.
■ Inwonersplein: Van maandag tot en met vrijdag is er
een inloopspreekuur van 8.30 tot 12.30 uur in het stadTelefoon: 14 0592
huis. Daar kunt u zonder afspraak terecht voor vragen
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.
■

■ VVD
tel. 06-36334973,
voorzitter@assen.vvd.nl
www.assen.vvd.nl

■ D66
tel. 06-15226862
info@d66assen.nl
assen.d66.nl

Meldpunt: Voor vragen over losliggende stoeptegels, illegaal gestort of niet opgehaald huisvuil,
iets dat in uw woonomgeving hersteld moet
worden, etc. Telefoon 140592 / info@assen.nl
■ VRD (Brandweerzorg): Mien Ruysweg 1,
0592-324660. E: info@vrd.nl
■ Milieupark ‘Het Kanaal’:
Van Doornestraat 11, geopend ma. t/m vr.
07.30-17.00 uur, za. 9.00-13.00
■

■ 50PLUS
tel. 06-27024391,
c.otto@assen.nl
www.50pluspartij.nl/assen

■ SP
tel. 0592-482229,
Assen@SP.nl
www.assen.sp.nl

Colofon
Berichten van de Brink is de enige officiële uitgave van de gemeente Assen
en verschijnt wekelijks in het Gezinsblad en op www.assen.nl. Het Gezinsblad 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.hetgezinsblad.nl

■

CDA

tel. 06-34895741
r.witteman@assen.nl
www.cda-assen.nl
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