
Samen met het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN) 
werkt de gemeente Hoogeveen aan een ketenoverleg rond het product verf. 
CODIN is een overkoepelend netwerk voor  duurzame innovatie in het Noor-
den en heeft al meerdere ketenprojecten geïnitieerd. In een ketenoverleg 
brengen bedrijven en overheden samen een lokale of regionale productke-
ten in kaart, stellen duurzaamheidsdoelen vast en zetten zich in voor 
systeemverandering. 

VerfketenVerleg
Eind april is in Hoogeveen de aftrap geweest voor het Verfketenoverleg. Tijd-
rovende subsidieprocedures blijven achterwege en lobbywerk is niet nodig, 
omdat alle relevante partijen al aan tafel zitten. Bovendien zorgt het keten-
overleg voor draagvlak en enthousiasme. Het gaat om slim combineren van 
eenvoudige acties die voor iedereen haalbaar zijn en waarover snel een be-
sluit genomen kan worden. Ook samen de lat iets lager leggen en afzien van 
subsidies maakt deze werkwijze slagvaardig. (zie kader)

Permanente effecten 
Een ketenoverleg geeft ook permanente effecten: door de gelijktijdige actie 
waarbij veel partijen betrokken zijn, ontstaat er in de lokale economie een 
nieuw stabiel evenwicht dat weer een vertrekpunt vormt voor een volgend 
actiepakket. De investering voor de deelnemers beperkt zich tot het schrij-
ven van een profiel over het eigen duurzaamheidsbeleid en het meedenken 
over en uitvoeren van acties voor het verduurzamen van de keten. De op-
brengst is informatie en inspiratie voor duurzame innovatie, netwerken, za-
ken doen met andere  deelnemers, profilering op duurzaamheid, publiciteit 
en versterking van de lokale economie. 

Duurzaam onDernemen
De noodzaak tot duurzame innovatie en verandering gaat natuurlijk niet aan 
het Hoogeveense bedrijfsleven voorbij. Het bedrijfsleven kan er niet om-
heen. Steeds vaker vormt de wijze waarop een bedrijf zich inzet op het the-
ma duurzaamheid een belangrijk selectiecriterium bij het zaken doen. Duur-
zaam ondernemen wordt meer en meer gezien als een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

klimaatbeleiD
Hoogeveen voert een klimaatbeleid waarbij gestreefd wordt naar een CO2-
neutrale gemeentelijke organisatie in 2020. Daarnaast werkt de gemeente 
toe naar een CO2-neutrale inrichting van de gehele gemeente - particulieren 
en bedrijfsleven - in 2040.
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Hoogeveense markt
op de donderdag is
voortaan open vanaf
acht uur ‘s morgens

ouD PaPier
Donderdag 10 mei
• Basisscholen De Krullevaar en 

De Goudvink vanaf 18.30 uur. 
• Basisschool De Weidebloem. 

Containers naast de gymzaal 
aan de Curiestraat van 10.00 
tot 19.30 uur.

• Basisschool Apollo Krakeel 
vanaf 18.30 uur.

Zaterdag 12 mei
• Christelijke muziekvereniging 

Irene in Noordscheschut, Nieu-
weroord en buitengebied van-
af 9.00 uur.

Maandag 14 mei
• Basisschool Juliana van Stol-

berg tussen 18.30 en 21.30 uur.

collecte
Deze week gaat het Astma Fonds 
met de collectebus langs de deu-
ren.

elke maanD fietskijkDag
Is uw fiets onlangs gestolen? Dan 
kunt u elk eerste zaterdag van 
de maand tussen 13.00 en 14.00 
uur naar de Koekoeklaan 3 in 
Hoogeveen komen. Daar staan 
de fietsen die in het openbaar 
gebied gevonden zijn. De eerst-
volgende kijkdag is op zaterdag 
2 juni. Neem wel uw bewijs van 
aangifte mee, anders krijgt u uw 
fiets niet mee.

inlooPaVonD Plan
HollanDscHeVelD
De gemeente Hoogeveen houdt 
donderdag 10 mei van 20.00 tot 
21.30 uur een inloopavond over 
het ontwerp bestemmingsplan 
Hollandscheveld, deelplan uit-
breiding woningbouw 2011. De 
inloopavond wordt gehouden in 
woonzorgcentrum Beatrix in Hol-
landscheveld. Het plan maakt 
uitbreiding van Huize Beatrix en 
de verplaatsing van het speelter-
rein mogelijk. 
Heeft u vragen? Neem dan con-
tact op met Reinder Jacobi van 
de gemeente.

inlooPaVonD Pesse
De gemeente Hoogeveen houdt 
woensdag 9 mei een inloop-
avond over het ontwerp bestem-
mingsplan Pesse in ontmoetings-
centrum De Wenning in Pesse. 
De bijeenkomst duurt van 19.30 
tot 21.00 uur.
Tijdens de inloopavond is het be-
stemmingsplan in te zien. Ook is 
er informatie over de kavelver-
koop in Pesse en duurzaam en 
energiezuinig bouwen.
Het ontwerp bestemmingsplan 
gaat over het gebied ten zuiden 
van Pesse. Het plan maakt de 
bouw van ongeveer 85 wonin-
gen mogelijk.
Voor vragen kunt u contact op-
nemen met Reinder Jacobi van 
de gemeente. 

motorrijDers, ga
VoorbereiD weg oP
De eerste voorjaarszon is voor 
motorrijders vaak aanleiding om 
hun stalen ros weer van stal te 
halen. Helaas gebeuren er tij-
dens het eerste weekend met 
mooi weer vaak ongelukken met 
motorrijders. Een goede voorbe-
reiding is daarom niet overbodig. 
Het Verkeers- en Vervoersberaad 

Foto: Gerrit Boer

De gemeente werkt aan een betere bereikbaarheid van het centrum 
van Hoogeveen. Fietsers en automobilisten kunnen zich straks sneller 
en veiliger verplaatsen. In deze rubriek houden we u op de hoogte van 
de werkzaamheden.

zuiDzijDe scHutstraat
De werkzaamheden aan de zuid-
zijde van de Schutstraat naderen 
het einde. Deze week start het as-
falteringswerk. Bij teveel regen 
wordt het asfalteren uitgesteld. 
Het asfalt wordt in meerdere la-
gen aangebracht. Een deel van 
het wegdek kan direct worden af-
gedekt met de toplaag. De afde-
klaag tussen de Carstenstraat en 
de Zuiderweg is van geluidsredu-
cerend asfalt. Dit wordt in een la-
ter stadium aangebracht. Tijdens 
het asfalteren is er geen verkeer 
over de zuidelijke rijbaan van de 
Schutstraat mogelijk. Fietsers en 
voetgangers kunnen gebruik blij-
ven maken van het trottoir en het 
fietspad. De verkeersbegeleiders 
blijven ook tijdens het asfalteren 
behulpzaam bij het begeleiden en 
oversteken van de Schutstraat. 

oP- en afrit a28
De werkzaamheden aan de ooste-
lijke op- en afrit van de A28 zijn 
ook bijna klaar. Volgende week 
worden de beide binnenzijden ge-

asfalteerd. De verkeershinder zal 
daarna naar verwachting vermin-
deren, maar blijft aanwezig zolang 
de werkzaamheden aan de Schut-
straat voortduren.

noorDzijDe scHutstraat 
en grienDtsVeenweg
Na het aanbrengen van de asfalt-
verharding zijn er nog enige da-
gen nodig voor het afwerken en 
opruimen van het geheel. Daarna 
wordt de zuidkant van de Schut-
straat opengesteld voor verkeer 
en wordt de noordkant afgesloten 
voor het reconstructiewerk. Als 
gevolg hiervan worden de omlei-
dingsroutes aangepast. Op de 
www.beterdoorhoogeveen.nl kunt 
u de geplande omleidingsroutes 
alvast bekijken. 

actuele informatie
Voor de meest actuele informatie 
kunt u terecht op www.beterdoor-
hoogeveen.nl. U kunt onze berich-
ten ook ontvangen via de e-mail-
service. Aanmelden kan via 
nieuwsbrief.hoogeveen.nl. 

De gemeente laat de komende we-
ken reparaties uitvoeren aan de wa-
terinstallaties van de spartelvijvers. Er 
worden onder andere terugstroom-
kleppen geplaatst en leidingen ver-
vangen. Straks kunnen tijdens een 
warme zomerdag jong en oud weer 

genieten van fris, zuiver en veilig wa-
ter. De gemeente heeft  vijftien spar-
telvijvers. Veel omwonenden hebben 
een belangrijke rol bij het schoonma-
ken, vullen en legen van de baden. 
Ook een aantal scholen gebruiken de 
spartelvijvers bij warm weer.

Spartelen in zomer

een ketenoVerleg oPzetten en in Praktijk brengen: 
1. Neem een specifieke productsoort (bijvoorbeeld beton, verf, witgoed, 

meubels, voeding, etc.) 
2. Kies een werkgebied (gemeente, provincie of regio) 
3. Zoek in vijf geledingen naar deelnemers: overheid, kennisinstelling, 

producent, afnemer en recyclebedrijf
4. Inventariseer duurzaamheidsproblemen en oplossingen daarvoor 
5. Wijs een kernteam aan en meld het ketenoverleg aan bij CODIN 
6. Benoem een verduurzamingsdoel en vraag wat iedereen kan en wil 

bijdragen zonder subsidie 
7. Deelnemers reageren en tekenen in 
8. Er wordt een startevenement georganiseerd 
9. Tijdens de uitvoering vinden effectmetingen en bijsturingen plaats

Voordragen voor onderscheiding
Tijdens de lintjesregen van dit jaar 
werden elf inwoners van Hoogeveen 
koninklijk onderscheiden. Kent u ook 
iemand die in aanmerking komt voor 
een onderscheiding, iemand die op-
valt vanwege (langdurige) bijzondere 
verdiensten voor de samenleving? 
Dan kunt u bellen met Annechiena 
Koobs, secretaresse van de burge-
meester. Zij kan in grote lijnen aange-
ven of de verdiensten bijzonder ge-
noeg zijn voor een koninklijke 
onderscheiding en hoe u verder te 

werk moet gaan. Wilt u iemand voor-
dragen voor de lintjesregen van ko-
ninginnedag 2013, dien dan voor 1 
augustus een voorstel in bij de burge-
meester. Gaat het om een uitreiking 
tijdens een andere gelegenheid, dan 
moet u het voorstel tenminste zes 
maanden van tevoren sturen.
Algemene informatie over koninklijke 
onderscheidingen vindt u op de web-
site van het Kapittel voor de Civiele 
Orden: www.lintjes.nl.

Cliëntenraad zoekt nieuw lid

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid 
Hoogeveen zoekt een nieuw lid. Het 
moet iemand zijn met een bijstands-
uitkering en die actief betrokken is bij 
de problematiek van de minima en 
daarover ook kritisch wil meedenken. 
De Cliëntenraad Sociale Zekerheid ad-

viseert het college van B & W ge-
vraagd en ongevraagd over het ge-
meentelijke sociale en 
werkgelegenheidsbeleid. Reacties 
kunt u sturen naar clientenraadhoo-
geveen@gmail.com.



Drenthe (VVBD) en de politie ad-
viseren motorrijders onder meer 
de bandenspanning en remmen 
van hun motor te controleren en 
het rijden even te oefenen. Tot 
slot moeten zij erop bedacht zijn 
dat andere verkeersdeelnemers 
soms lange tijd geen motor zijn 
tegengekomen en hen dus niet 
altijd (op tijd) zien aankomen. 
Kijk voor meer informatie over 
de campagne op www.veurja-
orindekop.nl. 

bijeenkomst 
geDecoreerDen 30 aPril
Zoals elk jaar hield de gemeente 
Hoogeveen ook afgelopen konin-
ginnedag een bijeenkomst voor 
alle gedecoreerden die in de ge-
meente Hoogeveen wonen.
 
Het college van burgemeester en 
wethouders ontving de gedeco-

reerden in zalencentrum De 
SchildHoeve in Fluitenberg. Na 
koffie, thee en een oranjegetint 
gebakje kon men luisteren naar 
een prachtig concert van de Hoo-
geveense Harmonie. 

Burgemeester Loohuis sprak zijn 
dank uit voor al het vrijwilligers-
werk dat de afgelopen jaren is 
gedaan. Hij heette de nieuw ge-
decoreerden hartelijk welkom en 
er werd een kort stilgestaan bij 
hen die ons het afgelopen jaar 
ontvallen zijn.

Een toast op Hare Majesteit met 
oranjebitter kon natuurlijk niet 
ontbreken, waarna samen het 
Wilhelmus werd gezongen. Na 
het slotwoord was er nog een 
gezellig samenzijn onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je. 

Hier vindt u een overzicht van de 
bekendmakingen van de gemeen-
te Hoogeveen.

Bestemmingsplannen

ontwerP 
bestemmingsPlan 
woningbouw Pesse
Het college van B&W heeft voor 
het gebied ten zuiden van Pesse 
een bestemmingsplan voorbereid. 
Het bestemmingsplan maakt de 
bouw van ongeveer 85 woningen 
mogelijk. Het plangebied heeft 
betrekking op het gebied ten zui-
den van Pesse, en wordt begrensd 
door de Oostering in het Noorden, 
de begraafplaats van Pesse in het 
zuiden, agrarische gronden in het 
westen, en het erf van een wo-
ning ten oosten van de Hooge-
veenseweg. 
De stukken liggen van 9 mei tot 
en met 19 juni ter inzage bij de 

Gemeentewinkel. U kunt de stuk-
ken ook raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. 
Tijdens de inzagetermijn kunt u 
uw zienswijze over dit ontwerp-
plan schriftelijk bij de gemeente-
raad indienen. U kunt ook monde-
ling uw zienswijze kenbaar 
maken. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Reinder Jacobi.

Overig

marktVerorDening 
VastgestelD
De raad heeft een verordening 
vastgesteld voor het regelen van 
de markten. De verordening treedt 
op de dag na deze publicatie in 
werking. De verordening  kent uit-
werkingsregelingen; ze treden op 
dezelfde dag in werking. De veror-
dening ligt tot 1 juli ter inzage bij 
de Gemeentewinkel en is in te 
zien op de website van de ge-
meente Hoogeveen. Ook wordt de 

inDoor beacH Volleybal
Bij MaXx Sports and Events aan 
Terpweg 1 in Hoogeveen wordt 
nog tot en met 15 mei een indoor 
beachvollebaltoernooi gehouden. 
Er zijn verschillende kampioen-
schappen, onder meer voor leer-
lingen van het voortgezet onder-
wijs, onderwijspersoneel en 
teams uit de recreatiecompetitie 
(Knappercompetitie). 

HaPPen met/in bier
In het centrum van Hoogeveen 
wordt zaterdag 12 mei van 15.00 
tot 20.00 uur de culinaire biertocht 
Happen met/in bier gehouden. De 
tocht gaat langs eetcafé De Beurs, 
proeflokaal Dégust, restaurant 
Deksels, brasserij De Lekkernij, 
eetcafé The Pub en tapasrestau-
rant Salsa. Voor meer informatie 
zie www.pint.nl/noord/excursies.

groenmarkt
Zaterdag 12 mei is er in het cen-
trum van Hoogeveen een Groen-
markt. Kamerplanten, perkplan-
ten, struiken en bomen staan in 
allerlei soorten en maten uitge-
stald over duizenden vierkante 
meters. 

sPieren Voor sPieren
Op zaterdag 12 mei staat het cen-
trum van Hoogeveen in het teken 
van de gezondheid van het kind. 
Op deze dag zetten de kinderen 
van basisschool de Heidevlinder 
zich in om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor Spieren voor 
Spieren, een organisatie die zich 
inzet voor kinderen met een spier-
ziekte. Vanaf 13.00 uur zijn er di-
verse activiteiten met onder ande-
re een sponsorloop, voedselmarkt 
en een modeshow. Ook zijn er 
schminkclowns, steltenlopers, is er 
live muziek en zijn er diverse 
springkussens met onder andere 
een survivalbaan van 28 meter 
lang! 

lezing koffie en tHee
Dinsdag 15 mei geeft kunsthistori-
ca Margaret Breukink een lezing in 
Museum de 5000 Morgen in Hoo-
geveen over  het gebruik van kof-
fie en thee door de eeuwen heen. 
Er is ’s middag en ’s avonds een 
lezing. Aanmelden kan bij de balie 
van het museum of via e-mail 
m.breukink@home.nl.

Een compleet overzicht van evemen-
ten in de gemeente Hoogeveen 
vindt u op www.hoogeveen.nl.

uit-agenda

MeDeDelingen

raaDsaVonD 10 mei 
De gemeenteraad vergadert don-
derdag 10 mei vanaf 19.00 uur. 
In de raadszaal informeert het col-

uit De raaD

lege de raad over de decentralisa-
tie van de jeugdzorg en over de 
Gemeentelijke Kredietbank en 
schuldhulp. 
Tegelijkertijd wordt de raad in 
Commissiekamer I geïnformeerd 
over de ontwikkelingen bij de 
Handhavingsdienst Zuidwest Dren-
the.
In het meningvormende deel 
wordt vanaf ongeveer 21.00 uur 
het bestemmingsplan Holland-
scheveld, deelplan Oplegger 2010 
besproken. 
Tenslotte staat dit bestemmings-
plan ter vaststelling geagendeerd 
in het laatste, besluitvormende 
deel. 
Voor de complete agenda kijkt u 
op www.hoogeveen.nl/gemeen-
teraad . De vergadering wordt ook 
live uitgezonden via Radio Hooge-
veen.

Sportief
Hoogeveen

sPortbrocHure sPortief HoogeVeen 2012
De nieuwe brochure Sportief Hoo-
geveen is uit. In deze brochure 
staat het aanbod van alle sport-
verenigingen. Er zijn aparte 
hoofdstukken opgenomen over 
sporten voor ouderen en gehandi-

capten. Een digitale versie van de 
brochure kunt u downloaden op 
www.sportiefhoogeveen.nl. Wilt u 
een papieren exemplaar, dan kunt 
u een e-mail sturen naar sport@
hoogeveen.nl. 

HoogeVeens knikkerkamPioenscHaP

Op zaterdag 19 mei wordt het 
Hoogeveense Knikkerkampioen-
schap gehouden voor basisschool-
leerlingen van de groepen 3  tot 
en met 8. Dat gebeurt op het 
plein voor de Hoofdstraatkerk 
vanaf 13.00 uur. Via de website 
www.nkknikkeren.nl kunnen kin-
deren zich gratis opgeven. De 16 

beste knikkeraars kunnen een 
startbewijs verdienen voor de lan-
delijke finale in attractiepark Slag-
haren.

Hoomark in Hoogeveen heeft op 
feestelijke wijze een nieuwe flexo 
drukmachine in gebruik genomen. 
Burgemeester Karel Loohuis (twee-
de van rechts) was daarbij aanwe-
zig. De nieuwe machine is veel 
sneller en energiezuiniger dan de 
andere machines van Hoomark. Op 
de nieuwe machine kan twee keer 

meer worden geproduceerd dan op 
de oude machines. 
Hoomark produceert onder meer 
cadeaupapier. Het internationaal 
opererend bedrijf heeft 130 mede-
dewerkers. Daarmee is het een be-
langrijke werkgever in Hoogeveen. 
(Foto Gerrit Boer).

Hoomark neemt nieuwe pers in gebruik

Proef tijDelijke 
fietsenstalling
Het college van B&W heeft beslo-
ten de proef met de tijdelijke fiet-
senstalling bij het Kruis in 2012 
voort te zetten. De proef van vorig 
jaar kan, gezien het aantal fietsen 
dat gestald werd en de positieve 
reacties van de gebruikers, als ge-
slaagd worden beschouwd.

Meer besluiten van B&W vindt u 
op www.hoogeveen.nl.

uit b & W

inform
atie

Postadres
Postbus 20.000 telefoon 14 0528
7900 PA Hoogeveen Fax 0528-291325
bezoekadres e-mail info@hoogeveen.nl
Raadhuisplein 24 internet www.hoogeveen.nl
7901 BW Hoogeveen

gedeputeerde Staten Drenthe Postbus 122, 9400 AC  Assen
rechtbank Postbus 30009, 9400 RA  Assen
raad van State Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag

Openingstijden
gemeentewinkel,
Zorgloket en Werkplein

Storingsnummers

Maandag, dinsdag en woensdag
09.00 – 13.00 met en zonder afspraak
13.00 – 17.00 alleen op afspraak

Donderdag
09.00 – 20.00 met en zonder afspraak

Vrijdag 
09.00 – 13.00 met en zonder afspraak

Algemeen: 14 0528
(buiten kantooruren: 06-52580755)
Riool en gemalen: 14 0528
(buiten kantooruren: 06-52580756)

beSteMMingSPlannen

OVerig

verordening geplaatst worden op 
www.overheid.nl onder de lokale 
regelingen van de wettenbank.

contact
Voor meer informatie over deze 
mededelingen kunt u contact op-
nemen met de Gemeentewinkel, 
telefoon 14 0528 of email naar in-
fo@hoogeveen.nl.


