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Verkoopactie Gieten
De Bonnerschool houdt van  
25 maart tot 10 april een ver-
koopactie van paaseitjes in 
Gieten.

Kijk voor meer 
nieuws op onze 
facebookpagina

Zwemabonnement 
kopen? 

Doe dit online via 
www.aaenhunze.nl/
zwemabonnement  

facebook.com/aaenhunze 

Aa en Hunze weer een beetje 
mooier 
Door de inzet van tientallen vrijwilligers afgelopen vrijdag en zaterdag in 
weer en wind tijdens NL Doet. Medewerkers van de gemeente droegen ook 
hun steentje bij.

Volgende week (week 13) 
gratis groenafval brengen
In week 13 (van 26 tot en met  
30 maart) kunnen alle inwoners van  
de gemeente Aa en Hunze hun 
groenafval gratis naar het afval-
brengstation (Spekstoep 27) in Gie-
ten brengen. Deze gratis takken-
week wordt twee keer per jaar geor-
ganiseerd, in het voorjaar en in het 
najaar.

Spelregels
• Let op, er geldt een aparte route 

op het afvalbrengstation tijdens 
de gratis takkenweek.

• Neem uw afvalpas mee. Toegang 
tot het afvalbrengstation wordt net 
als gebruikelijk verkregen met de 
afvalpas.

• Het groenafval wordt tijdens de 
gratis takkenweek niet gewogen. 
Wij willen u wel vragen om per 
gebrachte vracht alleen groenaf-
val aan te bieden. Als u toch meer-
dere soorten afval aanbiedt moet 
u rekening houden met de in- en 
uitwegen  
en de normale route op het 
afvalbrengstation.

• Om misverstanden te voorkomen 
gelden de normale regels van  
het afvalbrengstation. Alleen per-
sonenauto’s met aanhanger 
 worden toegelaten, dus geen 
landbouwvoertuigen.

Openingstijden 
afvalbrengstation
• Dinsdag tot en met vrijdag van 

12.30 tot 16.00 uur
• Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Collecteren voor het Oranje-
fonds en eigen vereniging
Het Oranje Fonds nodigt alle stich-
tingen en verenigingen in Aa en 
Hunze uit om mee te doen met de 
Oranje Fonds Collecte 2019.  Van 
de opbrengst van de collecte mag 
50% aan een eigen doelstelling wor-
den besteed en de andere 50% 
wordt lokaal besteed aan andere 
sociale initiatieven. Nieuw dit jaar is 
dat je ook (uitsluitend) online kan 
collecteren. Een mooie kans om de 
opbrengst te vergroten.

Wees er op tijd bij, want er zijn nog 
maar 10 collectegebieden beschik-
baar in Aa en Hunze voor de Oranje 
Fonds collecteweek die 11 t/m 15 juni 
gehouden wordt. Een collectegebied 
claimen kan via www.oranjefonds.nl/

collecte. Dit kan zolang er gebieden 
beschikbaar zijn of uiterlijk tot 1 april.

Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale 
projecten die mensen echt met el-
kaar verbinden. 
Afgelopen weekend waren veel men-
sen, ook in Aa en Hunze, actief voor 
de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland: NL Doet, een van de ini-
tiatieven van het Oranje Fonds. 
Daarnaast steunt het Oranje Fonds 
ook sociale projecten met geld, aan-
dacht en advies.

Gratis 
compost  
als dank voor 
scheiden gft
Vrijdagmiddag 5 april en zaterdag-
ochtend  6 april, zijn de gratis com-
postdagen. Vrijdag van 12.30 tot 
16.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 
12.00 uur bent u welkom om gratis 
compost te halen. Wees er vroeg bij 
want er geldt op= op.

Blijk van waardering
Met het ophalen van gratis compost, 
vanaf het Afvalbrengstation aan de 
Spekstoep 27 te Gieten, bedankt de 
gemeente haar inwoners voor het 
gescheiden aanleveren van gft-afval 
en groenafval.

Waarom compost gebruiken
Compost stimuleert niet alleen de 
groei van gewassen op milieuvrien-
delijke wijze, het reguleert ook de 
waterhuishouding, zorgt voor een 
natuurlijke balans in de grond en legt 
CO2 vast in de bodem.
Dankzij nieuwe ontwikkelingen en 
moderne technieken neemt de po-
sitieve bijdrage van het compostpro-
ces aan het milieu verder toe. Veel 
bedrijven winnen bijvoorbeeld eerst 
biogas uit het gft voordat er compost 
van wordt gemaakt. Dit gas kan 
 worden gebruikt voor elektriciteits-
productie of als groen gas voor de 
transportsector. 

Op bezoek bij de ‘Vrouwen 
van Nu’ in Gasselte
Global Goals
Op verzoek van de ‘Vrouwen van Nu’ 
uit Gasselte hebben vertegenwoor-
digers van het Platform Global Goals 
een presentatie gegeven tijdens de 
bijeenkomst van de vereniging op 
13 maart. Eerst kregen de aanwezige 
dames informatie over de verschil-
lende Global Goals. Daarna vertelde 
Toltsje Scheringa, voorzitter van het 
platform het een en ander over de 
activiteiten van het platform. Naar 
aanleiding van vragen gaf zij de aan-
wezigen aan hoe zij ook een project 
bij het platform kunnen aandragen. 
Op de website www.aaenhunze.nl/
globalgoals staat hoe men een 
 f inanciële bi jdrage voor een  
concreet project kan aanvragen. 

Projecten voor volksgezond-
heid en voedselzekerheid in 
Tanzania
De tweede helft van de avond werd 
ingezoemd op concrete projecten. 
Hans van Luijk, voorzitter van de 
stichtingen SINTAN IP en Stipulae,  
vertelde eerst hoe de Stichting 
SINTAN IP train de trainers trainin-
gen met Nederlandse artsen orga-
niseert in Tanzaniaanse ziekenhui-
zen. Omdat er echter ook veel aan 
gedaan kan worden om te voor-
komen dat mensen in ziekenhuizen 
belanden ondersteunt de Stichting 
Stipulae allerlei projecten op het 
gebied van voedselzekerheid, water 
en biogas in Tanzania. Als mooie 
voorbeelden werden het biogaspro-
ject met drie middelbare scholen 
toegelicht én een voedsel- en wa-
terproject met de Maasai in Noord-
oost Tanzania. Zie ook: www.sintan.
nl en www.stipulae.org 



BekendmakingenVerkeer

Openingsperiode 
Zwembad Zwanemeer
Geopend van maandag 29 april 
t/m zondag 8 september 2019.

Zwembad De Borghoorns 
Geopend van maandag 29 april 
t/m 7 september 2019.

Abonnementsprijzen 
(voor personen vanaf 2 jaar) 
De voorverkoop prijzen gelden 
t/m 15 april 2019.

Prijzen voorverkoop 
• 1e abonnement uit het gezin  

€ 86,85
• 2e t/m 5e abonnement uit dat 

gezin € 27,55
• Alle volgende abonnementen 

uit dat gezin € 9,20

Prijzen tijdens het seizoen
• 1e abonnement uit het gezin  

€ 100,15
• 2e t/m 5e abonnement uit dat 

gezin (wonende op hetzelfde 
adres) € 34,15

•  Alle volgende abonnementen 
uit dat gezin € 9,20  

Abonnement
Een abonnement is geldig voor 
beide zwembaden en moet 
voorzien zijn van een recente 
foto. Abonnementen in de voor
verkoop zijn alleen verkrijgbaar 
als het verschuldigde bedrag 
uiterlijk 15 april 2019 betaald is.

Digitale aanvraag
U kunt een abonnement 
digitaal aanvragen op 
www.aaenhunze.nl/
zwemabonnement. U kunt 
betalen via iDEAL, Mastercard 
of Visa.

Afhalen abonnementen
Het bestelde abonnement kunt
u vanaf 29 april 2019 bij het des-
betreffende zwembad afhalen, 
tijdens de openingsuren van het 
loket.

Goed om te weten
• Kinderen tot 2 jaar  hebben 

gratis toegang tot het zwem-
bad.

• Een jeugdabonnement voor 
kinderen van 10 t/m 17 jaar. 
Het jeugdabonnement kost: 
€ 56,00.

• De tarieven van de abonne-
menten worden dit jaar en 
volgend jaar niet verhoogd!

Meer informatie
Heeft u vragen over het 
 abonnement? Dan kunt u 
 contact opnemen met 
Maral Oosting via telefoon-
nummer (0592) 26 77 68 of per 
e-mail moosting@aaenhunze.nl. 

Actie voor zwemlessers 
Kinderen die zwemles volgen moeten in het bezit 
zijn van een zwemabonnement.

Voor het 1e zwemabonnement in het gezin betaalt 
u dan slechts € 43,40 i.p.v. € 86,85.
Bij de betaling van de zwemles aan het loket 
bij het zwembad wordt het bedrag van € 43,40 
in mindering gebracht op de zwemlesprijs.

Bestel t/m 15 APRIL 2019uw zwemabonnement voor de voorverkoop prijs.

Zwembad Zwanemeer 
Gieten 
Oude Groningerweg 18
www.zwembadgieten.nl 

Zwembad De Borghoorns 
Annen
Ronkelskamp 40
www.zwembadannen.nl 

Voorverkoop 
zwemabonnement
gemeentelijke 
openlucht 
zwembaden 2019
DE BORGHOORNS ANNEN
& ZWANEMEER GIETEN

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert in  
“De Badde” in Annerveenschekanaal
Op maandag 25 maart 2019 verga-
dert de adviesraad sociaal domein 
in het Multifunctioneel centrum “De 
Badde” in Annerveenschekanaal. 
De vergadering begint om 19.30 uur.

Het is de eerste keer dat de Advies-
raad buiten het gemeentehuis en in 
de avonduren vergadert.

De vergadering van de Adviesraad 
is openbaar. We nodigen u van harte 
uit aanwezig te zijn.
U hebt de gelegenheid het woord te 
voeren over onderwerpen die vallen 
binnen het taakveld van de Advies-
raad (zorg en ondersteuning, welzijn, 
jeugd(hulp), werk en inkomen). Als 
u daar gebruik van wilt maken dan 
dient u dit uiterlijk 4 dagen voor de 
vergadering te melden bij de secre-
taris van de adviesraad. Dat kan 
door een mail te sturen met daarin 
een korte beschrijving waarover u 
het woord wilt voeren aan: advies-
raad@aaenhunze.nl. Voor meer in-
formatie en de agenda: 
www.aaenhunze.nl/adviesraad.

Alle leden van de Adviesraad zijn 
om 19.00 uur aanwezig om samen 
met u op informele wijze te praten 
over zaken die het Sociaal Domein 
betreffen. Het gaat dan om zorg en 
ondersteuning, welzijn, jeugd(hulp), 
werk en inkomen. De adviesraad 
geeft advies over deze onderwerpen 
aan de gemeente, signaleert even-
tuele problemen en denkt mee over 
oplossingen.

Wij hopen u maandag 25 maart  
te ontmoeten in “De Badde” in 
Annerveenschekanaal.

Adviesraad Sociaal Domein 
gemeente Aa en Hunze.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Annen
In verband met de Anner Bos Cross wor-
den op zondag 24 maart 2019 van 12.00 
tot 17.00 uur de  volgende wegen ge-
deeltelijk afgesloten voor al het verkeer: 

• Westerveld
• Schipborgerweg (laatste deel)
• Borckerveld
• ’t Veld

Deze verkeersmaatregel kan indien no-
dig iets korter of langer duren.

Vastgesteld wijzigingsplan 
“Annen Dorp, Kruisstraat 18”
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aa en Hunze hebben op  
12 maart 2019 het wijzigingsplan “Annen 
Dorp, Kruisstraat 18” ongewijzigd vast-
gesteld.

Het wijzigingsplan is vastgesteld met 
toepassing van op artikel 3.6 lid 1 sub a 
van de Wet ruimtelijke orde ning en op 
artikel 70 van de regels van het bestem-
mingsplan “Annen Dorp”;
 
Het wijzigingsplan betreft een planolo-
gische regeling voor de wijziging van de 
bestemming ‘Detailhandelsdoeleinden’ 

naar ‘Wonen - 3’ op het perceel, kadas-
traal bekend Anloo, sectie U, nr. 221 
(gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Kruis-
straat 18 te Annen.
 
Het vastgestelde wijzigingsplan met de 
daarbij behorende stukken ligt met in-
gang van 21 maart 2019 gedurende zes 
weken ter inzage tijdens openingstijden 
bij de centrale publieksbalie in het 
 gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten 
en is tevens digitaal te raadplegen via 
www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en 
verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / ‘Be-
stemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / 
‘Vastgesteld’) en te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

 
Aangezien geen zienswijzen ingediend 
zijn tegen het ontwerp wijzigingsplan kan 
met ingang van de dag na die waarop 
het wijzigingsplan ter inzage is gelegd 
gedurende zes weken beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA  Den Haag) door:
 • een belanghebbende die aantoont  

dat hij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest zijn zienswijze omtrent het 
ontwerp wijzigingsplan bij burge-
meester en wethouders kenbaar te 
maken.

 

Het indienen van een beroepschrift heeft 
geen schorsende werking. Als er gedu-
rende de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de Voorzitter 
van voornoemde Afdeling is ingediend, 
wordt de inwerkingtreding van het wij-
zigingsplan opgeschort totdat op het 
verzoek is beslist.



Bouwen & Wonen

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
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)

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

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

storingen en calamiteiten

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

Adressen en 
openingstijden

Raadsver gaderingen en  commissies 
[LET OP: GEWIJZIGDE TIJD]
Raodsvergaodering
Op dunderdag 28 meert 2019 um 19.30 
uur wordt in het gemientehoes van Aa 

en Hunze an de Spiekersteeg 1 in Gieten 
deur de gemienteraod vergaoderd.

Het eerste half uur stiet in het tieken  
van meertmaond-streektaolmaond en 
dan wordt er aandacht besteed an de 
Drentse taol.

In het kader van 
meertmaond dialectmaond 
De taolschulte en keurnoten ‘an ’t 
woord’ (alles in het Drèents) vanaof 
19.30 uur tot 20.00 uur: 
 • Taolschulte Jan Hartlief gef toelich-

ting op het Drentse diel van de 
raodsvergaodering;

 • Jan vertelt over het project ‘In elk 
kind zit een verhaal’;

 • Ien van de verhaolen oet het project 
‘In elk kind zit een verhaal’ wordt 
veurlezen (bij veurkeur deur het 
kind zölf of deur de vertaoler of deur 
het kind en de vertaoler zölf); 

 • Keurnoot  Janny Bruins drag veur 
oet eigen wark (gedichten);

 • Winnaor Puk Langedijk overhan-
digd een exemplaor van het boekie 
en een neie Wiesneus an de burge-
meester. Giel en Romee dielt boe-
kies en Wiesneuzen oet an de 
raodsleden;

 • Roelie Meijering leest veur oet wark 
van heur pap;

 • Aofsluten deur taolschulte Jan 
Hartlief

Agenda openbaore 
raodsvergaodering
1. Lösdoen
2. Inwoners kunt heur zeggie doen 
3. Vraogenhalfuurtie
4. Vaststelling agenda

Haomerstukken 
5. Vaststelling van de beslutenliesten 

van 14 en 28 febrewaori 2019
6. Veurstel um te kommen tot ofhan-

deling van de inkommen stukken

Ofscheid en benumingen
7.  Ofscheid van raodslid Merel Was-

sink
8. Benuming Lukas Koops as raodslid
9. Benuming Lukas Koops as lid van 

de Rekenkaomerkemissie Aa en 
Hunze en as lid van de interge-
mientelijke warkgroep gemien-
schappelijke regelingen

10. Benuming Menno Visser as lid 
Rekenkaomerkemissie Aa en 
Hunze

Inholdelijke stukken
11. Bestemmingsplan Annen Dörp 

Zuudlaorderweg 13b-15
12. Toekomst beheer en exploitaotsie 

de Boerhoorn
13. Beeldkwaliteitsplan Boerhoorn
14.  Sluting

Je moet er even rekening met holden 
dat er nog wiezigingen kommen kunt.

Te bekieken
De stukken bint te vinden op oeze 
website www.aaenhunze.nl/ris/. Je 
kunt daor de juuste vergaodering in 
het vergaoderschema opzuken.

Spreekrecht
Elk mag derbij weden in het openba-
ore diel van de raodsvergaodering. 
Veur de publieke tribune is der dan 
spreekrecht. Aj daor gebroek van 
maoken wilt, moej dat an de griffie 
weten laoten. Dat kan tot twaalf uur 
op de dag van de vergaodering. Je 
mugt op zien hoogst vief minuten an 
’t woord weden.

Meer informaotsie
Veur vraogen en informaotsie kuj 
contact opnimmen met de griffie deur 
te bellen met (0592) 267705 of  
met (0592) 267706. Je kunt ok een 
berichie sturen naor 
griffie@aaenhunze.nl.

Openbare Raadscommissie 
Samenleving op locatie
Op donderdag 21 maart 2019 om 20.00 
uur wordt in openbare basisschool Gie-
ten (Spoorstraat 2) een informerende 
bijeenkomst van de raadscommissie 
Samenleving gehouden. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Hoe ziet de avond eruit
19.45
Inloop (onder begeleiding van het 
schoolorkest)

20:00     
Opening door voorzitter
Welkom door directeur Jan Post van 
OBS Gieten

20.10
Toelichting gemeentelijk beleid op 
Cultuureducatie en het onderwijs

20.20
Toelichting ICO over activiteiten die zij 
ontwikkelen en uitvoeren in het onder-
wijs

20.30
Toelichting Bibliotheek over het biblio-
theekwerk in het onderwijs

20.40
4 korte presentaties  van een kwartier 
met een korte pauze tussendoor 
 • Muziekimpuls
 • Cultuurmenu
 • Bibliotheek op school
 • Digital Art Factory (DAF)

21.50
Plenair uitwisselen van ervaringen, 
gedachten en ideeën

22.00
Afsluiting

Waarom op deze school?
OBS Gieten is een van de twee scholen 
die meedoen met de landelijk regeling 
Muziekimpuls en zitten in het laatste 
subsidiejaar. Daarom hebben we deze 
locatie gekozen voor deze bijeenkomst. 

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, Veldstukken 2, 9463 ME, plaat-

sen s t acaravan voor t i jde l i jk 
gebruik(ontvangen 11-03-2019)

 • Eext, Veldstukken 4, 9463 ME, plaat-
sen s t acaravan voor t i jde l i jk 
gebruik(ontvangen 11-03-2019)

 • Ekehaar, Hemmenweg 5, 9454 PP, 
plaatsen dakkapel 

  (ontvangen 12-03-2019)
 • Gieten, Keurnotenlaan 7, 9461 CH, 

plaatsen dakkapel 
  (ontvangen 13-03-2019)
 • Gasteren, Oudemolenseweg 8, 9466 

PB, plaatsen zonnepanelen op 
maaiveld(ontvangen13-03-2019)

 • Rolde, de Ziel 4c, 9451 CN, vergroten 
woning (ontvangen 14-03-2019)

 •  Gasselte, Lutkenend 6, 9462 PN, 
 wijzigen reeds verleende omgevings-
vergunning (ontvangen 14-03-2019)

 • Gieten, hoek Rondkamp-Steenkamp, 
9461--, bouwen bedrijfsverzamel-
gebouw (ontvangen 15-03-2019)

Werk of werkzaamheden 
uitvoeren
 • Eext, Hondelweg 2, 9463 TG, aanleg-

gen paardenbak 
  (ontvangen 17-03-2019)

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/be-
zwaren mogelijk is. De plannen waarbij 
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
 • Annerveenschekanaal, kad. gem. 

 Anloo, sectie AA, nummer 152 (deels), 
vervangen landhoofd 

  (verzonden 13-03-2019)
 • Gasselte, de Hoefslag 20, 9462 RZ, 

bouwen schuurwoning 
  (verzonden 13-03-2019)

Bouwen bouwwerk en gebruik 
van gronden of bouwwerken in 
strijd met het bestemmingsplan
 • Schipborg, Mellenshof 1a, 9469 PV, 

uitbreiden woning 
  (verzonden 13-03-2019)

Tegen deze beschikkingen kunnen be-
langhebbenden op grond van de Alge-
mene Wet Bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending van het 
besluit naar de aanvrager een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethou-
ders 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 wor-
den verzocht een voorlopige voorziening 
te treffen.

Bouwen bouwwerk en  
brandveilig gebruik
 • Annen, Schipborgerweg 7, 9468 TA, 

intern uitbreiden kinderdagverblijf 
(verzonden 13-03-2019)

Tegen deze beschikking kunnen belang-
hebbenden op grond van de Algemene 
Wet Bestuursrecht binnen zes weken na 

de dag van verzending van het besluit 
naar de aanvrager in beroep gaan bij de 
Rechtbank Noord-Nederland, sector 
bestuursrecht, locatie Groningen, Post-
bus 150, 9700 AD Groningen. De be-
schikking treedt in werking nadat de 
termijn voor het indienen van een be-
roepschrift is verstreken.


