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Berichten van de Brink

Kort

nieuws

Twee grote openingen in Assen

Vandaag de Themapagina
- Nieuwe brug Vaart/Het Kanaal:
drie nieuwe ontwerpen
Lees erover direct na Berichten van de
Brink

πππ

Graven geruimd Zuiderbegraafplaats
Op de Zuiderbegraafplaats worden
de komende tijd graven geruimd. Het
gaat om de graven op veld III E van de
Zuiderbegraafplaats. Dit zijn gemeentelijke graven waarvan de gemeente Assen
al vanaf het moment van begraven de
rechten heeft.
Op het veld staan geen cultuurhistorische monumenten. De graven zijn
ouder dan 65 jaar. Bij het ruimen van
de graven worden resten zorgvuldig
verzameld en opnieuw begraven in een
verzamelgraf. Een gespecialiseerd bedrijf
gaat de werkzaamheden uitvoeren.

πππ

Wijk

nieuws

Zaterdag 20 april

Lentefair in Baggelhuizen
De jaarlijkse lentefair bij dagcentrum De
Deel, Gooiland 7, is op zaterdag 20 april
van 11.00 tot 16.00 uur. Op de lentefair
bieden 25 standhouders zelfgemaakte artikelen aan, binnen- en buitendecoratie,
voorjaarsplanten, bijouterie en houtenen hobby artikelen. Er zijn workshop
voor kinderen en volwassenen. Kinderen
kunnen zich uitleven op een springkussen, zich laten fotograferen of klompen
versieren. De Deel is een dagcentrum
van Promens Care waar volwassenen
met een verstandelijke beperking
werken in de bakkerij, het restaurant, de
boerderijgroep en in twee productiegroepen. De toegang is gratis.

Artist Impressions

Mercurius viert feest Opening Cité /
19 en 20 april
Citadel 24 april
Morgen, vrijdag 19 april wordt het
vernieuwde Mercuriuscentrum
feestelijk geopend. Wethouder
Jaap Kuin verricht om 15.30 uur de
openingshandeling. Dit gebeurt op
uitnodiging van de ontwikkelaar van
Mercurius. U bent hierbij van harte
welkom!
De ondernemers van Mercurius
pakken vrijdag en zaterdag flink uit.
Zo zijn er modeshows, winkelacties,
muziek en kortingsacties. Vrijdagavond is er een groot podium op het
Ceresplein met om 19.00 uur een
optreden van volkszanger Jannes.
Het winkelgebied Mercurius is
grondig aangepakt. De overdekte

en verouderde winkelpassage heeft
plaatsgemaakt voor een grotendeels
open en intieme winkelstraat. Met
moderne hoge winkelpuien en
nieuwe modewinkels, zoals H&M
en Pieces. De bestaande winkels zijn
compleet vernieuwd. Het verdwijnen
van de oude vertrouwde kap was even
wennen. Maar door de verbouwing is
Mercurius weer eigentijds en modern
en goed onderhouden.
Ook de bouw van de nieuwe (zorg)
woningen is een eind op weg.
Komende zomer zijn de woningen
gereed. Dan zijn de bouwwerkzaamheden achter de rug en is Mercurius
weer een ware publiekstrekker voor
heel Assen en de regio.

Woensdag 24 april is het zover! Dan
opent het nieuwe winkelcentrum
Cité haar deuren. Ook de parkeergarage onder de Citadel gaat die dag
open voor het publiek. De eerste
winkels die open gaan zijn de Mediamarkt en de twee supermarkten
Jumbo en Lidl.
Afsluiting Fabriciusstraat
Op 24 april zijn er verschillende
openingsacties. De winkeliers verwachten een grote toestroom naar de
nieuwe winkels. Zowel van auto’s als
voetgangers en fietsers. Vanwege de
veiligheid is daarom besloten om de
Jan Fabriciusstraat, ter hoogte van de

Citadel af te sluiten voor het autoverkeer. De afsluiting geldt van 23 april
24.00 uur tot 24 april 24.00 uur.
Het verkeer wordt omgeleid via het
Kanaal, de Industrieweg en de
Rolderstraat. Ook de bussen rijden
deze omleidingsroute. De parkeergarage (ingang Kloekhorststraat) is
bereikbaar vanuit de richting Het
Kanaal. Let u op de borden en de
aanwijzingen van de verkeersregelaars.
Meer informatie over de Citadel en
de omleidingsroute vindt u op
www.assen.nl/nieuws

πππ
Zaterdag 20 april

Speelgoedbeurs Kloosterveen
De wijkvereniging Kloosterveen houdt
op zaterdag 20 april van 9.30 tot 12.00
uur een Speelgoedbeurs in de grote
zaal van wijkcentrum MFA Kloosterveste, Vesteplein 5. U kunt speelgoed
inbrengen op vrijdag 19 april van 18.30
tot 20.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.kloosterveen.nu

πππ
Zondag 21 april 10.00 – 16.30 uur

Boerderijfair Loon
Zondag 21 april is er in Loon een boerderijfair. Op vijf verschillende locaties
langs de Asser- en Gasterenseweg staan
in totaal 65 standhouders met diverse
producten zoals fruit, brood, brocante en
sieraden. Rob de Niet vlecht bijenkorven,
er is een workshop bloemschikken en er
zijn korte filmpjes over Loon en omstreken. De toegang is gratis.
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Foto's: Miranda Drenth
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Open Dagen sportverenigingen Assen

nieuws

Kom, kijk en sport mee

18 april, 20.15 uur
Rapalje: Hearts of Steel.
De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1
www.rapalje.com

18 t/m 21 april
Occasion Show Assen. TT Hall,
De Haar 11. www.tt-hall.nl

19 april
Platen – en CD beurs. Koopmansplein

19 april
Openingsactiviteiten Mercuriuscentrum

19 april, 20.15 uur
The Celtic Tenors; Feels like home.
De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1.
www.celtic-tenors.com

19 april, 20.30 uur
Arno van der Heyden; Zó. De Nieuwe
Kolk, Weiersstraat 1.
www.arnovanderheyden.nl en
www.broekenbuuren.nl

19 april, 21.30 uur
70’s Dance Classics Party. De Bonte
Wever, Stadsbroek 17.
www.debontewever.nl

20 april, 20.15 uur
Linda van Dyck en Renée Fokker:
Liefde levenslang. De Nieuwe Kolk,
Weiersstraat 1.
www.hummelinckstuurman.nl

20 april, 11.00-16.00 uur
Lentefair. De Deel, Gooiland 7

20 april, 14.00 uur
In sloot en plas (met schepnetjes diertjes
vangen en bekijken wat er in het water
leeft) Opgave via de website www.wnf.nl.
De Kroezehof, Wethouder Bergerweg 26

20 april, 20.15 uur
Concert Groninger Mozart Ensemble,
Koor en Orkest. Adventskerk, Lindelaan.
www.groningermozartensemble.nl

20 en 21 april
23e Landelijke Motordagen. TT Circuit,
www.ttcircuit.com

21 april, 13.00 uur
Hotel voor wilde bijen maken. Kinderboerderij De Hofstede, Bosrand 1

21 april, 10.00-16.30 uur
In en om de boerderijfair. Loon

25 april, 20.15 uur
NNT: Misdaad en Straf. De Nieuwe Kolk,
Weiersstraat 1. www,nnt.nl

26 april, 20.15 uur
Asman: Voor Elkaar. De Nieuwe Kolk,
Weiersstraat 1. www.asman.be

26 april, 20.00-02.00 uur
Rock to the Rock. TT Hall, De Haar 11.
www.weaevents.nl

26 t/m 28 april
22e World Superbike. TT Circuit.
www.tt-assen.com

27 april
Dance Feest 70’s, 80’s en 90’s. TT Hall,
De Haar 11. www.weamevent.nl
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Maandag 22 april

In gesprek over concept
Brink Brinktrechter
Maandag 22 april presenteert de
gemeente de conceptvisie voor de
Brink en Brinktrechter. De afgelopen maanden is hierover meerdere
malen gesproken met omwonenden
en betrokkenen. Met de visie wil de
gemeente ervoor zorgen dat het gebied tussen Drents Museum en de
binnenstad aantrekkelijker wordt en
dat bezoekers en toeristen beter de

weg weten te vinden naar het stadshart. Daarbij is met name gekeken
naar verkeer, parkeren en inrichting.
Tijdens de presentatie komen ook
de ideeën voor het Cultureel Hart en
de Gouverneurstuin aan de orde.
De presentatie is in de raadzaal van
het stadhuis en begint om 19.30
uur. U bent van harte welkom.

23 en 25 april

Praktisch verkeersexamen
Maar liefst 750 kinderen van 21
verschillende basisscholen leggen volgende week het Praktisch
Verkeersexamen af. Veilig Verkeer
Nederland organiseert dit examen
voor de 81e keer.
Twee dagen
Om de kwaliteit met zoveel deelnemers te kunnen waarborgen is het
examen over twee dagen verdeeld.
De eerste dag is dinsdag 23 april.
Om kwart voor negen geeft wethouder Alex Langius het startschot aan
de Sluisstraat. Donderdag 25 april
geeft wethouder Albert Smit het

startschot voor de tweede dag bij
wijkcentrum De Componist aan de
Paganinilaan.
Het examen
Bij het Praktisch Verkeersexamen
leggen de deelnemers op hun eigen
fiets een praktisch samengesteld
parcours af. Controleurs letten
langs de route op de toepassing
van de verkeersregels. Daarbij gaat
het om het goed toepassen van de
voorrangsregels, het uitsteken van
de hand bij het afslaan en het goed
kijken bij het afslaan of oversteken.

Nog een paar dagen

Takkendagen
Inwoners van Assen kunnen
deze week op vertoon van hun
milieupas gratis grof tuinafval weg
brengen. Het Milieupark aan de
Van Doornestraat 11 is normaal
geopend: ma t/m vr 7.30 – 17.00
uur / za 9.00 – 13.00 uur.
Onder grof tuinafval wordt ver-

staan: takken, struiken, stammen
(doorsnee maximaal 20 centimeter) en kerstbomen (maximale
lengte anderhalve meter, maximaal gewicht 20 kg per bundel).
Stobben (wortels van bomen e.d.),
spoorbielzen, palen van omheiningen en prikkeldraad behoren niet
tot grof tuinafval.

Een aantal sportclubs in Assen
houdt nog Open Dag. Er zijn
demonstraties en gratis activiteiten
voor bezoekers. U kunt sporten uitproberen en kijken wat bij u past.

Rita Buikema, telefoon
06-22963359 of Warrie Lammerts,
telefoon 06-10384363, verenigingsondersteuners bij de gemeente
Assen.

- vrijdag 19 april: Tennisvereniging
Amelte
- zaterdag 20 april: Asser Roei Club
(ARC)
- zaterdag 20 april Mountainbike
Club (MTB Assen)

Een van de doelen van de Gemeente
is dat zoveel mogelijk Assenaren
deelnemen aan sport als onderdeel
van een gezonde leefstijl. Open
Dagen van vitale sportverenigingen
kunnen daaraan een belangrijke
bijdrage leveren.

Voor meer informatie:

www.assenbeweegt.nl

22 t/m 25 april

Nationale sportweek 2013
Team Sport van de gemeente Assen
houdt tijdens de Nationale Sportweek leuke activiteiten voor jong en
oud. Zo kun je kennis maken met
verschillende sporten.
Programma
- Maandag 22 april: opening Nationale Sportweek. ’s Morgens een
warming up op alle basisscholen
in Assen.
- Woensdag 23 april: instuif gezonde leefstijl voor kinderen van
4 t/m 12 jaar. In alle woonwijken
tijdens het moment van de ‘sport
en spel instuiven’. Meer informa-

tie op www.assenbeweegt.nl
- Donderdag 25 april: avond-voetbaltoernooi 30+. Voor iedereen
die kan voetballen of hiermee
kennis wil maken. Opgave via
www.assenbeweegt.nl
- Vrijdag 26 april: afsluiting Nationale Sportweek op het Koopmansplein. Met demonstraties en
clinic’s van vijf sportverenigingen uit Assen, kennismaken met
de dansplaten van Team Sport en
een luchtkussen.
Kom langs en doe mee!

Zondag 21 april

Maak gratis een hotel
voor wilde bijen
Zondag 21 april van 13.00 tot 16.00
uur kunnen kinderen vanaf zes jaar
een bijenhotel maken in Kinderboerderij De Hofstede, Bosrand 1
in het Asserbos. Het is gratis en je
hoeft je niet op te geven. Graag wel
onder begeleiding van een volwassene.
Op de kinderboerderij maak jij je
bijenhotel, een boomschijf vol gaatjes waar metselbijtjes hun eieren in
leggen. Zo help je mee om deze nuttige beestjes te beschermen. Hang

het op een zonnig plekje in je tuin,
dan kun je het werk van deze nijvere
beestjes prachtig volgen. Metselbijtjes steken trouwens niet!
Je kan zondag ook een kaarsje maken van echte bijenwas en meer te
weten komen over de verschillende
soorten bijen.
Wil je even aan ons doorgeven als je
komt via natuurlijkassen@assen.nl?
Dan weten we hoeveel begeleiders we
nodig hebben.

Gratis voor mensen met een beperking

Ophalen grofvuil
Inwoners van Assen die niet zelf
grofvuil kunnen wegbrengen,
mogen het tweemaal per jaar gratis
laten ophalen (maximaal 1 m3 per
keer). De service is bedoeld voor
mensen met een beperking die aan
onderstaande regels voldoen:
- U bent door een medische beperking niet in staat grofvuil weg te
brengen;
- U heeft geen huisgenoot die dat
voor u kan doen;
- Uw inkomen is in 2012 maximaal
1 2013,11 netto per maand.
Vooral mensen die al een voorzie-

ning vanuit de Wmo ontvangen,
komen voor de regeling in aanmerking. Toch kunnen ook anderen om
medische redenen recht hebben op
de regeling. U moet dit wel kunnen
aantonen. Formulieren zijn verkrijgbaar in het stadhuis. Het ingevulde
formulier kunt u samen met een
bewijs van uw inkomen inleveren.
U ontvangt daarna bericht of u al
dan niet in aanmerking komt voor
het gratis afhalen van grofvuil. Het
formulier staat op www.Assen.nl
onder wonen in Assen / afval / grof
vuil / formulier vrijstellingsregeling.
Bellen kan ook, telefoon 14 0592.

Word buurtbemiddelaar
‘Afwachten vind ik niks, ik wil
gewoon iets doen, iets oplossen.‘
Het begint vaak met een kleine
ergernis over geluid, de kinderen,
een barbecue of een verkeerd
geparkeerde auto. Maar soms
kan het aardig uit de hand lopen.
Buren praten niet meer met elkaar en maken in het ergste geval
elkaar het leven zuur.
Buurtbemiddeling voorziet in
een behoefte. Per jaar zijn er zo’n
70 tot 80 aanmeldingen waar
een buurtbemiddelaar adviseert,
informatie geeft en bemiddelt. We

zoeken Assenaren die anderen
graag op weg helpen, die goed
kunnen luisteren maar ook op tijd
hun mond open willen doen.
Iedereen vanaf 18 jaar kan buurtbemiddelaar worden, ongeacht
het opleidingsniveau. Via een
tweedaagse cursus – gratis aangeboden door de gemeente - leer
je alles over buurtbemiddeling.
Wilt u buurtbemiddelaar worden?
Neem dan contact op met Gea
Smith, coördinator Buurtbemiddeling, telefoon 366757 of mail naar
g.smith@assen.nl
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Veiligheid voor motorrijders
gaat voor in 't veurjoar

nieuws

Vervolg

28 april, 11.00 uur

Het is voorjaar. Dit betekent dat
veel motorrijders de weg op gaan
om te genieten van het mooie
weer. De campagne ‘Veurjoar in
de kop?’ wijst motorrijders op het
belang van een goede voorbereiding voordat zij hun eerste rit na
de winter maken. De motor heeft
vaak maanden stil gestaan en ook
de motorrijder zelf heeft vaak lange
tijd niet meer gereden. Technische
mankementen en een gebrek aan

Dirk Scheele: Dikkie Dik en zijn vriendjes. De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1.
ww.dirkscheele.nl

routine zijn belangrijke oorzaken
van veel ongevallen in het voorjaar.
Kijk voor veiligheidstips op
www.veurjoarindekop.nl en win
een gratis rijtraining.
De campagne ‘Veurjoar in de kop?’
is een initiatief van het Verkeersen Vervoersberaad Drenthe en
Groningen en de politie.

Bekendmakingen
Bouwen
28 april
Koopzondag. Centrum

28 april. 14.00-18.00 uur
Nederlandse Familiedag. TT Hall,
De Haar 11. www.weamevents.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Tot en met 10 april zijn bij de balie
Vergunningen en Handhaving de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend.

πππ

Exposities
t/m 18 april
Schilderingen van Syta Boonstra.
Adventskerk, Lindelaan. Openingstijden vrijdagmorgen 10.00-12.00 uur en
zondagmorgen 09.30-12.00 uur.

19 april t/m 20 juni
Tentoonstelling ‘Eervolle vermelding’,
portretten van bijzondere personen door
Joan Bruggink. Adventskerk, Lindelaan.
Openingstijden vrijdagmorgen 10.0012.00 uur en zondagmorgen 09.3012.00 uur.

t/m 26 april
Expositie Asser fotoclub Afovera. ICO,
Zuidhaege 2

t/m 27 april
Investigations III- Research and Visualization. SMAK/DeFKa, Venestraat 88.
www.smahk.nl

t/m 4 mei vr., za. en zo. 13.00
– 17.00 uur
Werken van beeldend kunstenaar en
dichter Sjoerd Janzen. KunstSalon, Vaart
Noordzijde 6.

t/m 18 mei
Tentoonstelling ‘Drentse kunstenaars’ en
andere mensen, CBK Drenthe Galerie,
Warenhuis Vanderveen, Koopmansplein
16 (2e verdieping)

t/m 19 mei
Gezichten van dementie. Drents
Museum, Brink 1.
www.drentsmuseum.nl

t/m 26 mei
Tentoonstelling CO-OP, CBK Drenthe.
Gebouw De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1.
www.cbkdrenthe.nl

t/m 9 juni
De Sovjet Mythe Socialistisch realisme
1932-1960 schilderijen. Drents Museum,
Brink 1.
www.drentsmuseum.nl

t/m 9 juni
Samen en Alleen. Drents Museum,
Brink 1. www.drentsmuseum.nl

t/m 27 juni
Aquarellen van Ellen Visser-Bergsma en
in de vitrine poppen uit Rwande.
Markehuus, Scharmbarg 35

t/m 30 juni
Expositie pasteltekeningen van Wil
Blom. In de Kloosterhof, Brink 40

Aanmelden evenementen
- Aanmelden: telefoon 14 0592 of
h.kunstman@assen.nl, minimaal
één week voor plaatsing. Alleen
evenementen in de gemeente Assen.
- Foto’s: minimaal 300 dpi / jpg-bestand.
- Meer informatie: www.ditisassen.nl.
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- Amelte 8, het kappen van 3 naaldbomen
- Borgstee 26, het plaatsen van reclame-uitingen en het aanleggen van
een uitrit
- Borgstee 26, het plaatsen van reclame-uitingen en het wijzigen van de
bestemming
- Dusselheugte 13, het intern wijzigen
van het kinderdagverblijf
- Hoofdvaartsweg 184, het plaatsen
van een weegbrug
- Kennemerland 200, het vergroten
van de dakkapel
- Kloosterveste (t.h.v. Vestesingel tussen huisnr. 44 en 46), het verplaatsen van de Witterbrug
- Kroonwerk, Jan Fabriciusstraat en
Kloekhorststraat, het plaatsen van
reclame-uitingen
- N33 Assen-Zuidbroek, knooppunt
Assen, het bouwen van een pergola
constructie
- N33 Assen-Zuidbroek, knooppunt
Assen, het bouwen van een tunnelbak
- N33 Assen-Zuidbroek, knooppunt
Assen, het bouwen van een viaduct
- Noorderstaete 40, het plaatsen van
reclame-uitingen
- Van Riebeeckstraat 5-7, het uitbreiden van het monument (Marktzicht), het wijzigen van de gevel
- Virgo 65, het plaatsen van een bijgebouw
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
Van 4 tot en met 10 april hebben burgemeester en wethouders de volgende
besluiten verzonden. De datum verzending staat tussen haakjes.

• Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
- Eem 40, het plaatsen van een carport (04/04)
- Zwartwatersweg 200, het plaatsen
van een blokhut (08/04)
- Kloosterstraat 7-11, het bouwen van
een kantoor en corridor (08/04)
- Boskamp 5, het plaatsen van een
overkapping (09/04)
- Hendrik van Boeijenlaan 5 (voorheen
Burg. Bothenius Lohmanweg), het
uitbreiden van de sporthal met een
zwembad; De Kluut (09/04)
- Alexander Dubcekweg 107, het uitbreiden van de woning (10/04)
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 bezwaarschrift hebben ingediend kunnen
zij ook de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 30009, 9400
RA Assen, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.

Kennisgeving
Tracéwet

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet
bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde
voorbereiding van besluiten op aanvragen van vergunningen en van overige
ambtshalve te nemen besluiten, met
het oog op de uitvoering van een
Tracébesluit.
In het kader van deze coördinatie
geeft de minister van Infrastructuur en
Milieu kennis van het feit dat de voor
de uitvoering van het Tracébesluit verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek, de
volgende (ontwerp) besluiten zijn genomen, overeenkomstig de procedure
van artikel 20, lid 2 volgens lid 4 Tracéwet jo. Afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht:

Ontwerpbesluiten

- Omgevingsvergunning activiteit bouwen, tunnelbak knooppunt Assen;
- Omgevingsvergunning activiteit bouwen, viaduct knooppunt Assen;
- Omgevingsvergunning activiteit bouwen, pergola fly-over knooppunt Assen.
Zienswijzen
Van 18 april tot en met 29 mei 2013
kunnen eventuele zienswijzen worden
ingebracht tegen de ontwerpbesluiten bij de Gemeente Assen, Postbus
30018, 9400 RA Assen. Na deze termijn nemen B en W een definitieve
beschikking op de aanvraag.

Besluiten

- Omgevingsvergunning activiteit bouwen, realisatie duiker ten behoeve van
doorstroming Anreeperdiep
Beroep
Het besluit is voorbereid met toepassing van artikel 20 lid 2 jo artikel 20 lid
4 van de Tracéwet. Ingevolge artikel 25a
lid 1 Tracéwet jo. artikel 6:7 Algemene
wet bestuursrecht, kan een belanghebbende van 18 april tot en met 29 mei
2013 hiertegen beroep instellen. Het
beroepschrift kunt u sturen naar de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Op basis van artikel
6.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, is besloten dat de
omgevingsvergunning direct na haar
bekendmaking in werking treedt. Het
beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien er beroep is ingesteld
is het mogelijk om een voorlopige
voorziening te vragen, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing. Het verzoek
om een voorlopige voorziening moet
worden ingediend bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

Waar en wanneer kunt u de stukken
inzien?
De (ontwerp) besluiten liggen van 18
april tot en met 29 mei 2013, gedurende de reguliere openingstijden op de
hierna genoemde plaatsen ter inzage:
- Gemeente Assen, Noordersingel 33,
9401 JW Assen, tel. 14 0592;
- Gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten,
tel. 14 0592;
- Gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam,
tel. 0598-652222;
- Gemeente Menterwolde,
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam,
tel. 0598-658888
Meer informatie?
Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot mevrouw M. Dik, telefoon
14 0592;

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan
‘Loon 2012’
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat vanaf 19 april 2013 gedurende zes weken, het volgende plan
ter inzage ligt in het stadhuis bij de
Publieksbalie, Vergunningen en Handhaving:
• het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Loon 2012’ met bijbehorend
identificatienummer
NL.IMRO.0106.99BP20095500B001 (ex artikel 3.8 lid 1 Wet ruimtelijke ordening) en de daarbij behorende stukken.
Het bestemmingsplan
Het nieuwe bestemmingsplan ‘Loon
2012’ heeft betrekking op de actualisatie van het geldende bestemmingsplan
uit 1976. De in het verleden verleende
vrijstellingen, ontheffingen of afwijkingen zijn opgenomen in dit bestemmingsplan.
Het plan heeft grotendeels een beheersfunctie en daarmee een consoliderend karakter. Dit betekent dat
de bestaande planologische situatie
opnieuw is vastgelegd. Het plangebied
heeft betrekking op de gehele kern
Loon en enkele omliggende agrarische
percelen. Het plangebied wordt geheel
omringd door agrarische gronden.
Voor de exacte begrenzing van het bestemmingsplan wordt verwezen naar
de bij het plan behorende verbeelding.
Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan is een aantal wijzigingen
opgenomen. De twee belangrijkste
wijzigingen worden hier kort toegelicht. Een aantal voormalige agrarische
bouwpercelen heeft in dit bestemmingsplan, conform het huidige gebruik, een woonbestemming gekregen.
Daarnaast is voor de karakteristieke
bebouwing een specifieke aanduiding
opgenomen. Deze aanduiding heeft tot
doel de bestaande cultuurhistorische
waarden van Loon te beschermen. Tot
slot is de regeling voor het bouwen van
bijbehorende bouwwerken geactualiseerd.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is voorgelegd aan diverse
overlegpartners. De reacties zijn beoordeeld en van commentaar voorzien.
Het plan is mede naar aanleiding
van de ingediende reacties op enkele
onderdelen aangepast. Daarnaast
zijn enkele ambtshalve wijzigingen
doorgevoerd in het ontwerp van het
bestemmingsplan. Het commentaar
en de daarbij behorende wijzigingen
zijn weergegeven in het ontwerp van
het bestemmingsplan.
Waar kunt u het ontwerp van het bestemmingsplan inzien?
Het ontwerp van het bestemmingsplan
ligt ter inzage van 19 april tot en met
30 mei 2013 bij de Publieksbalie, balie
Vergunningen en Handhaving in het
stadhuis.
Het bestemmingsplan (verbeelding,
regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl of
op de website van de gemeente Assen
worden ingezien.
Ga naar www.assen.nl. In de linker
kolom klikt u op ‘Assen nu en straks’.
Hieronder treft u een link aan naar
de pagina met ruimtelijke plannen.
Vervolgens gaat u naar ‘plannen in
procedure’. Als u hierop klikt, kunt u
het ontwerp van het bestemmingsplan
‘Loon 2012’ raadplegen.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar
maken?
Gedurende de bovengenoemde termijn
kan iedereen op grond van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht
zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken.
Zienswijzen over het ontwerp van het
bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar
de gemeenteraad van Assen, Postbus
30018, 9400 RA Assen.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u
telefonisch een afspraak maken met de
heer F. Smit, telefoon 14 0592. Dit kan
tot uiterlijk een week voor het einde
van de tervisielegging.
Zienswijzen worden betrokken bij de
besluitvorming over de vaststelling
van het bestemmingsplan door de
gemeenteraad.

Milieu
Meldingen Wet Milieubeheer
De volgende meldingen als bedoeld in
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer,
op grond van het besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer,
zijn ontvangen:

- Asserstraat 133 - B. van Veen, het
veranderen/uitbreiden van de ambachtelijke glasinstumentmakerij
- Industrieweg 26 – Heuver Den Ham
b.v., het oprichten van een bedrijf in
onderhoud en reparatie van motoren
en motorvoertuigen
- Kloekhorststraat 24c – Jumbo Assen
Citadel, het oprichten van een supermarkt
- Laak 1 – ASKA, het veranderen/uitbreiden van het kinderdagverblijf
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Bekendmakingen

- Rode Heklaan 7 – Jeu de boules
vereniging ’n boel plezier Assen’- het
oprichten van een jeu de boules
vereniging met clubhuis
- Van Vlissingenstraat 11 23 – Autobedrijf Linda, het oprichten van een
autobedrijf voor in- en verkoop van
2de hands auto’s
- W.A. Scholtenstraat 23 – 2care4,
het oprichten van een bedrijf in het
fabriceren en impregneren van disposable washanden

De inrichtingen moeten voldoen aan
de milieuvoorschriften die zijn opgenomen in de bijlage van het betreffende
besluit.

Ter inzage
U kunt de stukken inzien bij de Stadsbalie, afdeling Vergunningen en Handhaving, dagelijks van 9.00 tot 12.00
uur en op afspraak.

Op verzoek drijver van de inrichting

Verzoek om maatwerkvoorschrift

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkvoorschriften
ingevolge artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 3.131, lid 5 van het
Activiteitenbesluit hebben gekregen
voor:

• Jeu de Boules vereniging ‘n Boel
Plezier’, Rode Heklaan 7, 9401 SB
Assen

Het verzoek is om vrijstelling van
artikel 3.131, lid 4 van het Activiteitenbesluit tot het plaatsen van een vetafscheider en slibvangput.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen gedurende
twee weken na publicatie zienswijzen
kenbaar maken. Wij ontvangen een
zienswijze bij voorkeur schriftelijk. Een

Politieke Partijen
π PvdA

Moerbeistraat 8,
9408 BA Assen,
tel. 461564,
assen@pvda.nl
www.assen.pvda.nl
π ChristenUnie
Beekeerdhamel 21,
9403 XA Assen,

definitief besluit tot het stellen dan wel
weigeren van maatwerkvoorschriften
wordt gepubliceerd. Dat besluit zal zes
weken ter inzage liggen, binnen deze
termijn kan bezwaar worden aangetekend bij de gemeente Assen. Tegen
het besluit op het bezwaarschrift kan
beroep worden aangetekend bij de
Rechtbank Noord-Nederland, locatie
Assen.
Informatie
Voor vragen of andere informatie over
deze beschikking kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen en
handhaving, de heer H. Holt, telefoon
14 0592.

Gemeente Assen

Telefoon: 14 0592
Internet: www.assen.nl
Email: info@assen.nl

Oproep personen
Het bestuur van de Intergemeentelijke
Sociale Dienst (ISD) maakt bekend,
volgens artikel 3:41 lid 2 Algemene
wet bestuursrecht, dat de hieronder
vermelde persoon binnen een week
een beschikking kan afhalen bij de ISD,
locatie Baanzicht, Stationsstraat 30-32
in Assen.
- naam: mevrouw N. van der Laan
- geboortedatum: 14-05-1985
- laatst bekende adres: Oosterbroek 1,
9761 TG Eelde

Verkeer

Ter inzage

Rolderhoofdweg gedeeltelijk
afgesloten

Jaarrekening 2012

De Rolderhoofdweg is van 29 april tot
en met 17 mei afgesloten voor het verkeer, ter hoogte van de Frans Halslaan.
De reden is de aannleg van een middengeleider met fietsoversteekplaats.
Het verkeer wordt omgeleid.

Algemene Plaatselijke
Verordening
Huis-aan-huis acties
Burgemeester en wethouders hebben
een vergunning voor een huis-aanhuisactie verleend aan:
-	Korfbalvereniging VDW-OLS
- Protestantse Kerk Nederland
	Kloosterveen (PKN)
De korfbalvereniging mag planten
verkopen in de gemeente Assen op
zaterdag 20 april. De PKN gaat koekrepen verkopen in de gemeente Assen
van woensdag 24 tot en met vrijdag
26 april.

π VVD

Langbree 11,
9403 GB Assen
tel. 858255, pmolt
maker@home.nl
www.vvdassen.nl
π Stadspartij PLOP
Postbus 507,
9400 AM Assen,
tel. 374919,
secretariaat@plop-

π Openingstijden stadhuis:

De Jaarrekening 2012 ligt vanaf
vandaag gedurende twee weken ter
inzage bij de informatiebalie. U kunt
deze tegen betaling van de legeskosten
verkrijgen bij de eenheid Bestuur &
Management Advisering.

Openbare vergaderingen
Gemeenteraad 11 april

Verkoop planten en koekrepen

tel. 344346,
fractie@assen.chris
tenunie.nl
www.assen.christen
unie.nl
π CDA
Wulpmesschen 16,
9403 ZP Assen,
tel. 342457,
thilla@home.nl
www.cda-assen.nl

Noordersingel 33
Postbus 30018
9400 RA Assen

Werkplein Baanzicht

De gemeenteraad heeft donderdagavond 11 april besloten om burgemeester Sicko Heldoorn niet voor te dragen
voor een nieuwe termijn als burgemeester van de gemeente Assen.
De overige agendapunten zijn doorgeschoven naar de openbare raadsvergadering van 25 april 2013.
Donderdag 25 april

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 25 april om 19.00 uur in het
stadhuis, Noordersingel 33.

Donderdag 2 mei

Opiniërend blok
-	Drugsbeleid
-	Vaststelling bestemmingsplan
Kloosterveen 2012
-	Vaststelling bestemmingsplan Bos
en Golf

Op de agenda staat:
- Bespreking jaarrekening 2012 en
accountantsrapport

Besluitvormend blok
Algemeen
-	Vragenhalfuur raadsleden en inwoners
-	Toelating mevrouw C. VorselmanDerksen (PvdA) als plaatsvervangend raadslid
Conformstukken
- Bestemmingsplan Het Palet
Bespreekstukken
- Benoeming voorzitter en lid
	Algemene Commissie Bezwaarschriften (ACB)
- Uitvoeringskrediet StadsboulevardNoord

U bent van harte welkom bij de vergaderingen.

Ter inzage
De stukken van de raadsvergadering
kunt u inzien bij de informatiebalie
van het stadhuis of op www.assen.nl/
raad en college/gemeenteraad/vergaderingen.
Raadsvergadering op internet
U kunt de raadsvergadering live op
internet volgen via de link ‘Live uitzending Raadsvergadering’ op www.assen.
nl. De raadsvergadering kunt u direct
na afloop als video-verslag raadplegen.
Informatie
Voor alle zaken rondom de gemeenteraad, bijvoorbeeld het organiseren
van een referendum, kunt u contact
opnemen met de raadsgriffier, mevr.
P. Lambeck, telefoon 14 0592, e-mail:
griffier@assen

Op de agenda staat onder meer:

assen.nl
www.plop-assen.nl
π SP
	Hoogbree 20,
9403 JP Assen,
tel. 375023
assen@sp.nl
www.assen.sp.nl
π GroenLinks
Borgstee 27,
9403 TS Assen,

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.
π Wmo loket: informatie en advies over
wonen, welzijn en zorg.
.Openingstijden stadhuis /
Tel. spreekuur: ma.t/m vr. 9.00-10.00 /
wmo@assen.nl
π Spreekuur mantelzorg:
ma. 10.00-12.00 uur, di. 13.00-15.00 uur

Informerend blok
-	Research and Innovation Strategy
voor Noord-Nederland (RIS3) en
voortgang rond Europese Programma’s

tel. 318810, ma/di/do
9.30-15.00 uur,
l.punt@assen.nl
www.groenlinks
assen.nl
π D66
	Iepenlaan 23,
9401 LS Assen,
tel. 312468,
info@d66-assen.nl
www.d66-assen.nl

π Marsdijk, Lariks, Peelo, Pittelo en
Noorderpark: Gert Siepel,
telefoon 14 0592.
π Assen-Oost, Assen-West, Centrum,
Kloosterveen en Buitengebied:
Peter Zwaans, telefoon 14 0592.

gende stoeptegels, illegaal gestort of niet
opgehaald huisvuil, iets dat in uw woonomgeving hersteld moet worden etc.
Telefoon 366 166 / meldpunt@assen.nl

Berichten van de Brink is de enige officiële
uitgave van de gemeente Assen en verschijnt
wekelijks in het Drenthe Journaal en op
www.assen.nl. Het Drenthe Journaal kunt u
afhalen in het stadhuis of in wijkcentra.

60, telefoon 324600 / brandweer@assen.nl

π Milieupark ‘Het Kanaal’:

Van Doornestraat 11, geopend ma. t/m vr.
07.30-17.00 uur, za. 9.00-13.00 uur

De vergaderstukken liggen ter inzage
bij de informatiebalie van het stadhuis.

Belastingen
Denk aan de vervaldata betalingen

Gemeentelijke belastingen
2013

Als u de aanslag Gemeentelijke
Belastingen niet via automatische
incasso betaalt, moet u zelf op tijd
betalen. De termijnbedragen moeten
voor de vervaldag binnen zijn bij de
gemeente. Als u te laat betaalt bent u
invorderingskosten en wettelijke rente
verschuldigd.
Betalingsregeling
Kunt u de aanslag niet op tijd betalen,
neem dan contact op met de gemeente
voor een betalingsregeling. Doe dit
voor de vervaldag, om te voorkomen
dat u invorderingskosten moet betalen.
Als u een betalingsregeling heeft, bent
u invorderingsrente verschuldigd als u
betaalt na de vervaldag.

Spreekuren
Spreekuur burgemeester en
wethouders
-	De wethouders hebben elke maandag spreekuur van 9.00-10.00 uur.
-	De wethouders Langius en Smit
hebben op 22 april geen spreekuur.
-	De burgemeester heeft spreekuur
op afspraak.

Vragen over uw wijk? Neem contact op
met de assistent wijkbeheerder.

Colofon

π Brandweer Assen: J. Fabriciusstraat

De Accountantscommissie vergadert
op donderdag 2 mei om 18.30 uur, in
vergaderzaal 1 van het stadhuis.

Assistent wijkbeheerders

in het stadhuis of via tel. 06-22919568.

π Meldpunt: Voor vragen over loslig-

Accountantscommissie

- Klachten bezorging: Boom regionale
uitgevers, distributie@boom.nl, ma t/m
vr. 8.30 - 17.00 uur, tel. 0522 - 85 85 80.

-	Voor al uw vragen over opgroeien
en opvoeden
- Meer informatie en inloopspreekuren: www.cjgassen.nl
-	Telefoon 0592-366600
- E-mail:
berichtenvandebrink@assen.nl
- Redactie: gemeente Assen
- Druk en vormgeving:
Boom regionale uitgevers Meppel

Aan de inhoud van Berichten van
de Brink kunnen geen rechten
worden ontleend.
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Nieuwe brug Vaart/Het Kanaal: 3 ontwerpen
Herinrichting Het Kanaal

Hoe gaat de nieuwe brug eruit zien die
ter hoogte van de hoek Vaart/Het Kanaal beide oevers van Het Kanaal met
elkaar gaat verbinden? Dat is nog geen
uitgemaakte zaak. Er zijn nu door de gemeente drie ontwerpen van drie verschillende noordelijke aannemers/ontwerpers
geselecteerd die voldoen aan de gestelde
(vorm)technische eisen. Het is de bedoeling dat de brug, die bestemd is voor fietsers, volgend jaar klaar is.

Werktitel: De Dichtersbrug

Het bewegingswerk van de brug is duidelijk te zien, zowel vanaf de weg als vanaf het water.

6 nieuwe bruggen & 2 nieuwe sluizen
Ontwerp 1

Bekijk de ontwerpen in het stadhuis
Tot en met 15 mei is in de tentoonstellingsruimte van het stadhuis een expositie te zien
van de 3 verschillende ontwerpen voor de
nieuwe brug. U bent van harte welkom tijdens
openingstijden van het stadhuis om de ontwerpen te bekijken. Van elk ontwerp zijn zes
verschillende aanzichten te bekijken, waarop
de bruggen open en dicht te zien zijn en ook
met avondverlichting.

Werktitel: De Dichtersbrug

Het winnende ontwerp
Begin mei kiest een beoordelingsteam van
de gemeente een ‘winnaar’. Waar kijken de
leden van het team zoal naar? Ze beoordelen
de ontwerpen op functionaliteit, beeldkwaliteit, stedenbouwkundige inpassing, techniek
en prijs. Vorig jaar heeft de gemeente samen
met omwonenden de uitgangspunten voor
de bruggen vastgesteld. We kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar welk ontwerp uiteindelijk wordt gekozen. Daarover
informeren we u graag over via
Twitter@FlorijnAs. Bekijk ook het laatste
nieuws en achtergrondinformatie op onze
website www.florijnas.com.

VISUALISATIE NR. 5 Gezichtspunt 3: brug open, dagbeeld

Het Kanaal wordt de verbindende schakel tussen de
Vaart, de binnenstad en de nieuwe stadse woon- en
werkwijk het Havenkwartier. Door het water te verbreden en nieuwe, beweegbare bruggen te plaatsen wordt
ook dit water in het centrum van de stad een bron van
levendigheid. Bovendien krijgt de hele omgeving een
stevige impuls. De uitgangspunten voor de bruggen en
de omgeving van Het Kanaal zijn samen met omwonenden vastgelegd in de visie Blauwe As en het Ambitiedocument bruggen.

De brug heeft een duidelijk en tegelijk ingetogen silhouet.

VISUALISATIE NR. 2 Gezichtspunt 1: brug dicht, dagbeeld

Ontwerp 2

In totaal komen er zes nieuwe bruggen langs de Blauwe As: op de hoek Vaart/Het Kanaal (fietsbrug), bij
de Nobellaan/Weiersstraat (auto- en fietsbrug), bij de
Venestraat en de Molenstraat fietsbrug) en een nieuwe,
dubbele auto- en fietsbruggen in de Industrieweg.
Twee nieuwe sluizen worden aangelegd om het hoogteverschil va 4,80 meter op te vangen tussen de Vaart
en het Havenkanaal.

FlorijnAs
De aanleg van de nieuwe brug is onderdeel van het
project Blauwe As, behorende bij de FlorijnAs, het programma van de gemeente Assen om de stad klaar te
maken voor de toekomst. De Blauwe As, maar ook de
herinrichting van het stationsgebied en de aanleg van
de Stadsboulevard worden gefinancierd door het Rijk.
Dat gebeurt met geld dat Assen als compensatie krijgt
voor het niet aanleggen van de Zuiderzeelijn. Het geld
mag niet voor andere projecten worden gebruikt.

a.s. dinsdag mijlpaal sluis
De sluis in het Kanaal nadert voltooiing. Dinsdag 23
april worden de deuren ingehangen met een grote
kraan.
Voor de openingstijden van het stadhuis: zie colofon
Berichten van de Brink.

www.florijnas.com

Ontwerp3

@FlorijnAs

@FlorijnAs

pfa@assen.nl
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