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Informatie voor de inwoners van de gemeente Aa en Hunze

AA EN HUNZE KIEST
Op 21 maart vinden de
gemeenteraadsverkiezingen
plaats!

In de komende tijd zullen we u via de gemeente
pagina informeren. Maar u zult nog op veel
meer plekken merken dat de gemeenteraads
verkiezingen eraan komen.
Wat vinden de politieke partijen in Aa en Hunze
van diverse belangrijke onderwerpen?
Vanaf volgende week vindt u hier op de
gemeentepagina elke week twee stellingen
met daarbij de weergave van de positie van
de partijen. Deze stellingen met een toelichting
van de partijen vindt u vanaf woensdag
14 februari ook in de online stemhulp via
aaenhunze.mijnstem.nl.

Veelvuldig gebruik gemaakt
van zonnelening provincie en
gemeente
De afgelopen vier jaar is er veel gebruik gemaakt van de zonnelening.
Samen met de Provincie heeft de
gemeente Aa en Hunze inwoners
ondersteund met de financiering
voor zonnepanelen. Het afgelopen
jaar is er zelfs bijna € 400.000,- aan
leningen verstrekt. Ten opzicht van
het landelijke gemiddelde heeft
Aa en Hunze daarmee al veel meer
zonnestroom.
Via energiebespaarlening
Drenthe ook zonne-energie
financieren
Het aanvragen van de zonnelening
is na 31 december 2017 niet meer
mogelijk. Het volledige budget voor
2017 is benut en wordt niet aangevuld. De zonnelening is dan wel
geëindigd, maar inwoners kunnen

Schade aan het wegdek?
Meld het online via:
www.aaenhunze.nl/melding

via de energiebespaarlening
Drenthe ook de zonne-energie financieren.
Meer informatie
Meer informatie over de energie
bespaarlening is te vinden op:
www.energiebespaarlening.nl/
drenthe/
Voor andere vragen over energie
besparing en duurzame energie kunt
u bij het Drents Energieloket terecht
via: www.drentsenergieloket.nl/
gemeente/aa-en-hunze/.

Kijk voor meer
nieuws op onze
facebookpagina

facebook.com/aaenhunze

Provincie verwijdert verwaarloosde fietsen van
OV-knooppunten Gieten en Borger
Fietsen in verwaarloosde staat die
langer dan een maand op de OVknooppunten Gieten en Borger staan,
krijgen een label met datum. Wie zo’n
label aantreft heeft vier weken de tijd
om de fiets op te halen. Na die vier
weken haalt de provincie de fiets weg.
Alle verwaarloosde fietsen worden
naar het wegensteunpunt Kloosterveen aan de Balkendwarsweg 4 in
Assen gebracht. Daar kunnen ze nog

 edurende zes maanden worden
g
opgehaald.
Informatie: bel met het Klantcontactcentrum van de provincie Drenthe,
telefoon (0592) 36 55 55 of kijk op
www.provincie.drenthe.nl.

Oproep aan kunstenaars in de gemeente
Aa en Hunze
Houdt u zich op amateur of professioneel niveau bezig met beeldende kunst, bent u woonachtig in de
gemeente Aa en Hunze en vindt u het leuk om voor een jaar een aantal van uw werken uit te lenen aan de
gemeente? Dan kunt u zich tot uiterlijk 1 maart aanmelden voor de kunstuitleen.
“Spelregels kunstuitleen”
• de kunstwerken worden voor
een jaar uitgeleend aan de
gemeente;
• alleen kunst voor aan de muur
komt in aanmerking;
• de kunstwerken hebben een minimale omvang van 50 bij 50 cm.
• de kunstwerken worden alleen
opgehangen in de werkruimtes
van de medewerkers en zijn dus
niet te bezichtigen door bezoekers
aan het gemeentehuis;
• de kunstwerken moeten voorzien zijn van een haakje of
ophanglus;
• de kunstwerken moeten voorzien
zijn van uw naam en titel op de
achterkant.

• de gemeente zorgt voor het ophangsysteem aan de muren;
• de gemeente sluit een overeenkomst met u af;
• de gemeente zorgt voor de ver
zekering van de kunstwerken die
in het gebouw komen te hangen;
• er is een vergoeding met een maximum bedrag van €40,- per kunstwerk beschikbaar;
• vervoer van en naar het gemeente
huis komt voor rekening van de
kunstenaar.
Interesse?
Bent u naar aanleiding van bovenstaande geïnteresseerd om voor een
jaar kunstwerken uit te lenen aan de
gemeente, dan kunt u zich aan

melden tot 1 maart 2018 via mailadres sdegroot@aaenhunze.nl. Ook
voor informatie kunt u hier uw vraag
naartoe mailen.
Bent u niet in het bezit van een mailadres dan kunt u telefonisch contact
opnemen met Sabine de Groot via
telefoonnummer (0592) 26 78 41 of
Klaasje Everts via telefoonnummer
(0592) 26 78 78.
Kunstuitleendag
De kunstuitleendag zelf is op dinsdag 27 maart a.s. Deelnemers ontvangen hierover nadere informatie.
Let op: inschrijving is op volgorde
van aanmelding. Het maximale aantal deelnemers is 40. Dus vol = vol.

Help de gemeente Aa en Hunze
Buitengewoon schoon te maken

Landelijke opschoondag ook in Aa en Hunze op zaterdag 24 maart 2018
Bij het voorjaar hoort traditiegetrouw de voorjaarsschoonmaak. Niet alleen in huis, maar ook op straat.
Daarom organiseert NederlandSchoon op zaterdag 24 maart 2018 de Landelijke Opschoondag. Deze lande
lijke actiedag maakt deel uit van de Week van Nederland Schoon.
Meer informatie
Wilt u uw school, vereniging of groep
aanmelden? Dat kan tot 5 maart bij
Sabine de Groot via email
sdegroot@aaenhunze.nl of telefoonnummer (0592) 26 78 41. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met contactambtenaar Harm Jan
Vos via telefoonnummer (0592) 26
78 65 of e-mail hvos@aaenhunze.nl
.Meer informatie over de landelijke
opschoondag vindt u op
www.nederlandschoon.nl .
Wie kan mee doen?
De gemeente Aa en Hunze doet ook
mee aan deze dag door initiatieven
te ondersteunen waardoor gezamenlijk het zwerfafval aangepakt
kan worden. In onze gemeente
komen de initiatieven veelal van
organisaties van dorpsbelangen,
buurtverenigingen en scholen, maar
elk initiatief is welkom. De gemeente
faciliteert onder andere door het

beschikbaar stellen van grijpers,
hesjes, handschoenen en een
bijdrage in de cateringkosten.
Een andere datum
De gemeente verleent dezelfde
ondersteuning ook als uw opschoonactie/hemmeldag op een andere
datum plaatsvindt, bijvoorbeeld
gecombineerd met activiteiten in het
kader van NLDoet op 9 en 10 maart.

NederlandSchoon
Organiseert u een leuke opruim
actie? Via www.webshopschoon.nl
kunt u hiervoor (gratis) schoonmaaken communicatiemiddelen bestellen.
Wilt u een opruimactie aanmelden?
Dat doet u op
www.supportervanschoon.nl.

Adviesraad sociaal domein geeft twee adviezen af
De adviesraad sociaal domein was op maandag 22 januari voor het eerst bijeen in de nieuwe opzet van de
Raad. De Adviesraad heeft twee positieve adviezen aan het college van burgemeester en wethouders

Mijn kind is het slachtoffer
geweest van cyberpesten.
Ik merk dat ze daardoor heel
onzeker en angstig is.

gegeven.
Veranderingen Participatiewet
en re-integratieverordening
Het ene betrof een advies over de
Participatiewet en de re-integratieverordening zoals die in de gemeente uitgevoerd wordt. Het ging hierbij
met name om enkele technische
veranderingen gaat.
Hulp in schoonmaak betaalbaar
houden
Het andere advies betrof een wijziging in de algemene voorziening

ontzien. De gemeente stelt daarnaast voor om meer stapjes in te
voeren tussen de hoogste bijdrage
en de laagste bijdrage. Daarmee
wordt met name voor de “tussengroepen” de hulp bij de schoonmaak
beter betaalbaar.
schoonmaak (AVS). Het College wil
de hulp bij de schoonmaak voor de
inwoners van Aa en Hunze betaalbaar houden en daarbij met name
de laagste inkomens zoveel mogelijk

De adviezen kunt u vinden via de
website:
www.aaenhunze.nl/adviesraad

Raadsvergaderingen en commissies
Openbare informerende
raadscommissie leefomgeving
Op donderdag 15 februari 2018 om
20.00 uur wordt in de raadzaal van het
gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
een vergadering van de opiniërende en
informerende raadscommissie Leefom
geving gehouden.

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Woningbouw Grolloo incl.
		 woonbehoefteonderzoek (opiniërend)
4. Beleid gevaarlijke bermplanten
		 (informerend)
5. Rondvraag
6. Sluiting

Ter inzage
De stukken liggen bij de receptie van het
gemeentehuis ter inzage en zijn ook te
vinden op onze website
www.aaenhunze.nl/ris/. In het vergader
schema zoekt u de desbetreffende
vergadering op.

Wegafsluiting Gieterveen

omstandigheden kunnen verschuiving
geven in de planning.

OOK HIERMEE KUNT U BIJ
HET SOCIAAL TEAM TERECHT.

Het Sociaal team Aa en Hunze ondersteunt inwoners
van 0 tot 100+. Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen via telefoonnummer (0592) 26 34 68
of e-mail sociaalteam@aaenhunze.nl.

www.sociaalteamaaenhunze.nl

Verkeer
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Annen
In verband met de (wieler) trainingswed
strijden worden op zondag 11 februari
2018 van 12.00 tot 15.30 uur De Bulten,
Krommedijk, Hooidijk en De Hullen af
gesloten voor al het verkeer (met uitzon
dering van bestemmingsverkeer).
Deze verkeersmaatregel kan indien nodig
iets korter of langer duren.

In verband met werkzaamheden aan de
rijbaan wordt de Langestraat in Gieter
veen voor het gedeelte tussen Nieuwe
diep en Streek afgesloten voor het door
gaande verkeer.
Langs de rijbaan van de Langestraat
worden betonnen grasstenen aange
bracht.
Afsluiting
De afsluiting staat gepland voor dinsdag
6 februari tot en met vrijdag 16 februari
2018 (of zoveel langer of korter de werk
zaamheden duren). Veranderende weers

Omleiding
De omleidingsroute gaat via Nieuwediep,
De Hilte, Veenakkers en Streek v.v.
Vragen
Voor vragen of opmerkingen kunt u
contact opnemen met de afdeling Ruim
te, dhr. Theo Kroeze, telefoon (0592) 26
78 69. U kunt ook de provinciale website
www.drenthe.wegwerkmeldingen.nl
raadplegen.

Bekendmakingen
Wijzigingen Landelijk Register
Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP)

is verwijderd per 1 februari 2018 van
wege verhuizing.

Op grond van art. 8 lid 4 van Besluit
registratie kinderopvang maken wij de
volgende wijzigingen in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeel
zalen bekend:

Het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP) kunt u raad
plegen op www.landelijkregisterkinder
opvang.nl

Kinderdagverblijf Peuterspeelgroep
Dribbel, Zuides 6a te Rolde, LRKP
nummer 214597027 is verwijderd per
1 januari 2018 vanwege verhuizing.
Kinderdagverblijf Poppejans, Dobbenwal
2 te Gieten, LRKP nummer 102289153

Bekendmaking gemeentelijke
belastingen
Bekendmaking
belastingverordening
De raad van de gemeente Aa en Hunze
heeft in de vergadering van 25 januari
2018 de volgende verordening vast
gesteld:

Springkussen Feest
voorjaarsvakantie
Ma 26 feb. in sportzaal de Strohalm Gasselternijveen
Groep 1 t/m 4
09:30 - 12:00 uur
Groep 5 t/m 8
13:00 - 15:30 uur
Di 27 feb. in sporthal Burg.Lambershal Annen
Peuters
09.30 - 10.30 uur
Groep 1 t/m 4
09:30 - 12:00 uur
Groep 5 t/m 8
13:00 - 15:30 uur (o.a. lasergamen)

• de eerste wijziging van de “Verorde
ning op de heffing en invordering van
leges 2018”.
Datum van ingang
De datum van ingang van heffing is
1 januari 2018.
Inzage
De teksten van de verordeningen zijn in
te zien op het gemeentehuis, Spieker
steeg 1 in Gieten. De teksten zullen ook
in te zien zijn op de website van de
gemeente Aa en Hunze in de Regelin
genbank.

Organisatie:
Deelname is gratis!

Bouwen en wonen
Ingekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Aa en Hunze maken bekend
dat zij de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvan
gen:
Bouwen bouwwerk
• Eext, Naweg 33, 9463 PH, plaatsen
tijdelijke woonunit
		 (ontvangen 29-01-2018)
• Gasselte, de Hoefslag 53, 9462 RX,
plaatsen carport
		 (ontvangen 01-02-2018)
• Gieten, Verlengde Asserstraat 83,
9461 TV, plaatsen carport
		 (ontvangen 30-01-2018)
• Gasselternijveen, Dollard 13, 9514 CP,
oprichten woning
		 (ontvangen 31-01-2018)

• Gasselte, de Hoefslag 38, 9462 RZ,
plaatsen zonnepanelenveld
		 (ontvangen 03-02-2018)
Aanleggen werk of uitvoeren
werkzaamheden
• Rolde, Gieterstraat 90, 9451 TG, aan
leggen paardenuitloop
		 (ontvangen 01-02-2018)
Vellen houtopstand
Particuliere bomen
• Eexterzandvoort, Dalweg 9, 9464 TE,
kappen berk (ontvangen 30-01-2018)
• Gieterveen, Streek 17, 9511 PJ, kap
pen 1 eik, 19 essen en berk
		 (ontvangen 30-01-2018)

RECTIFICATIE
In de publicatie van 31-01-2018 is onder
verleende omgevingsvergunningen –
“vellen houtopstand “ een verkeerd adres
gepubliceerd.
• De locatie Gemeenteberm voor
Markeweg 1 en 3 in Gieten moet zijn
Gemeenteberm voor Markeweg 1 en
3 in Annen.
Deze aanvragen worden gepubliceerd om
belanghebbenden vroegtijdig op de
hoogte te stellen. Deze publicatie bete
kent niet dat het inzien van de plannen
en het inbrengen van bedenkingen/
bezwaren mogelijk is. De plannen waar
bij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd
bekend worden gemaakt onder de kop
‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende
vergunningen’.

Verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Aa en Hunze maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergun
ningen hebben verleend:
Bouwen bouwwerk
• Grolloo, S choonloër s tr a at 6 3,
9444TH, oprichten woning
		 (verzonden 31-01-2018)
Tegen deze beschikkingen kunnen
b elanghebbenden op grond van de
A lgemene Wet Bestuursrecht binnen
zes weken na de dag van verzending
van het besluit naar de aanvrager een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wet
houders van Aa en Hunze, Postbus 93,
9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die

termijn en nadat een bezwaarschrift is
ingediend bij de voorzieningenrechter te
Groningen, Postbus 150, 9700 AD
Groningen worden verzocht een voor
lopige voorziening te treffen.
Verlengen beslistermijn
(6 weken)
• Annen, Wepel 2 (interne verbouwing)
• Gasselternijveenschemond, Tweede
Dwarsdiep 8 (verbouwen school tot
woning en muziekschool)

Milieu
Melding Besluit lozen buiten
inrichtingen
Het college van burgemeester en wet
houders van de gemeente Aa en Hunze
maakt bekend de volgende melding op
grond van het Besluit lozen buiten in
richtingen te hebben ontvangen van:

Adressen en
openingstijden
bezoekadres

Gemeentehuis Aa en Hunze
Spiekersteeg 1, Gieten
postadres

Postbus 93, 9460 AB Gieten
Telefoon 14 0592 (6-cijferig)
www.aaenhunze.nl
gemeente@aaenhunze.nl

• Gasselte, De Hoefslag 38, 9462 RZ,
Bouwbedrijf J.H. Lichtenberg en Zoon
B.V. De melding heeft betrekking op
het op de riolering lozen van grond
water afkomstig van ontwatering.

Volg ons via twitter en facebook:
@aaenhunze
facebook.com/aaenhunze
openingstijden gemeentehuis

Maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur
Woensdag van 8.30 tot 16.00 uur
Donderdag van 8.30 tot 19.00 uur (Vanaf
16.00 uur alleen voor het aanvragen van
een paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs
en uittreksels uit de BRP)

Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.

houders van de gemeente Aa en Hunze
maakt bekend de volgende melding op
grond van Activiteitenbesluit milieu
beheer te hebben ontvangen van:

Melding activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wet

• Grolloo, Amerweg 65, 9444 TG, H.A.
Steenblik en I.E.G. Steenblik-Wiche

Het afhalen van identiteitskaart, paspoort
of rijbewijs kan elke werkdag van 8.30 uur
tot 16.00 uur (op donderdag tot 19.00 uur).

storingen en calamiteiten

Buiten kantooruren meldt u storingen
en calamiteiten via telefoonnummer
(0592) 26 77 33.

afvalbrengstation

Bezoekadres:
Spekstoep 27, Gieten
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 12.30 tot
16.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

sociaal team

Bezoekadres:
Spiekersteeg 1, Gieten
(gemeentehuis Aa en Hunze)
Openingstijden:
Inloopspreekuur: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

rink. De melding heeft betrekking op
het veranderen van een inrichting.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie be
treft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.

Telefonisch: maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon (0592) 26 34 68
www.sociaalteamaaenhunze.nl
sociaalteam@aaenhunze.nl

