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Deze week bij u in de brievenbus: 'Welkom in
Het Hogeland'
Een dezer dagen valt ‘Welkom in Het Hogeland’ bij u
in de brievenbus. Een gids vol informatie over én uit
de gemeente. Er is volop aandacht voor waarvoor u bij
de gemeente terecht kunt, en waar en wanneer u uw
vragen kunt stellen.
Daarnaast vertellen Hogelandsters in de gids over leven in dit
mooie gebied. Over de weidsheid en over de ruimte van Het
Hogeland; over de kracht en over de kansen. En over hoe ze
mooie plannen voor hun dorp van de grond kregen, met elkaar.
Over samenwerking met de gemeente daarin, maar zeker ook
over hoe ze elkaar daarbij wisten te vinden: als inwoners, ondernemers of dorpsgenoten.

Stremming van de Snik
Vanaf 1 april start aannemer Avitec infra & milieu (voorheen Hoornstra) met voorbereidende werkzaamheden bij
de brug de Snik. Dit betekent dat de Snik vanaf 1 april
ter plaatse van het Boterdiep gestremd wordt: de huidige
duikerbrug wordt gesloopt en er wordt een nieuwe vaste
brug gebouwd. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid
met borden en voor fiets- en voetgangers wordt er een tij
delijke brug aangelegd over het Boterdiep. De werkzaamheden duren tot medio november 2019.
De activiteiten omvatten het aanleggen van riolering en het
afdammen van de werklocatie. Vervolgens wordt gestart
met de sloop van de huidige duikerbrug en met de aanleg
van de nieuwe brug over het Boterdiep.
Uithuizen

En natuurlijk stellen de nieuwe burgemeester en de wethouders
van Het Hogeland zich in de gids aan u voor en vertellen zij welke
kansen zij voor het gebied zien.
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Kortom, een gids waarmee u Het Hogeland en al haar mogelijkheden beter leert kennen!

Van het college
Elke dinsdag vergadert het college van
burgemeester en wethouders. Op 19 maart
heeft het college onder andere gesproken
over plannen voor het bouwen van woningen
aan de Maarweg in Uithuizen. De volledige
besluitenlijst van de vergadering vindt u op
de website via www.hethogeland.nl/college.

passing van de plannen. Het aangepaste plan komt
binnenkort zes weken formeel ter inzage te liggen.
Omwonenden en belanghebbenden kunnen tijdens
die periode een zienswijze indienen. Dit zou opnieuw
tot aanpassingen kunnen leiden. Daarna gaat het al
dan niet gewijzigde plan ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Bestemmingsplan voor woningen aan Maarweg in Uithuizen

Met het plan kan overigens pas worden begonnen als
de RK basisschool ‘De Schelp’ is gesloopt. Die school
neemt intrek in de Nieuwe School Uithuizen waar momenteel aan wordt gewerkt. Die school moet voor het
schooljaar 2019-2020 klaar zijn.

Aan de Maarweg in Uithuizen zijn een aantal jaren
geleden 44 sociale huurwoningen gesloopt. Voor de
invulling van de locatie heeft de Stichting Uithuizer
Woningbouw (SUW) plannen ontwikkeld. Die plannen gaan uit van de bouw van 30 woningen, waaronder acht voor huisvesting van jongeren en kleine
huishoudens.
Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om het project te kunnen realiseren. Tijdens een inspraakronde
is door omwonenden gereageerd op het voorontwerp
van het bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot aan-

Verpachting perceel grond
Voor de periode van april 2019 tot en met 28 februari
2020 worden de volgende percelen grasland ter verpachting aangeboden:
Een perceel in Wehe-den Hoorn gelegen achter de
woningen aan de Rochefort-straat 14a t/m 28. Het
perceel heeft een oppervlakte van ca. 00.32.70 hectare, de jaarlijkse pachtprijs is vastgesteld op €75,85.
Een perceel in Wehe-den Hoorn gelegen nabij de woningen aan de Hunse 13 en 15 in Eenrum. Het perceel

Het Hogeland - Golden laand

Deze week, donderdag 28 maart, verschijntHet
Hogeland - Golden Laand in De Ommelander en
de Ommelander Courant. Hierin vindt u informatie
over herstel, versterken en initiatieven, gericht op
de toekomst. Deze pagina verschijnt elke laatste
donderdag van de maand.
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heeft een oppervlakte van ca. 00.68.57 hectare, de
jaarlijkse pachtprijs is vastgesteld op €351,10.
Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dit tot en
met donderdag 11 april 2019, 12.00 uur aangeven bij
de afdeling Grondzaken van de gemeente Het Hogeland per e-mail k.tebbens@hethogeland.nl, of telefonisch op telefoonnummer 088 - 345 8888. Bij meerdere belangstellenden wordt er geloot.

In verband met bestratingswerkzaamheden wordt ook de
Zuiderstraat ter hoogte van de Brouwerijstraat gestremd
en wel van 15 april tot 17 mei. De winkels blijven wel
bereikbaar en de havenweg kan tijdelijk in twee richtingen
worden gebruikt. Kijk voor meer informatie ook op de website www.deblinkuithuizen.nl.

Informatieavond Sportlandschap Winsum West
Komende maand start de uitvoering van het nieuwe sportpark Winsum-West. De VV Winsum krijgt drie nieuwe
voetbalvelden en rondom de verschillende sportaccommodaties wordt de huidige infrastructuur aangepast. Krinkels BV is de aannemer die deze klus in opdracht van de
gemeente Het Hogeland uit gaat voeren. Om u hier goed
over te informeren houdt de gemeente samen met Krinkels
BV een informatiebijeenkomst.
Datum: Dinsdag 9 april 2019
Tijdstip: Inloop vanaf 19.15 uur. Start bijeenkomst 19.30
uur. Eindtijd: 21.30 uur
Locatie: Gemeente Hogeland, gemeentehuis Winsum oude raadszaal.
Contact
Wanneer u
op 9 april niet
aanwezig kunt
zijn, maar wel
vragen heeft,
neemt u dan
gerust contact
op met de
omgevingsmanager :
Jan de Groot
jan.degroot@
krinkels.nl
06 - 31 74 75 01.

Zorg en overlast melden

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt?
Of signaleert u dat iemand afwijkend gedrag vertoont, vereenzaamt of overlast veroorzaakt? Bel
met de gemeente: 088 - 345 88 88. Bel buiten
openingstijden met Veilig Thuis Groningen via
0800 – 2000 of kijk op www.veiligthuisgroningen.
nl. Bij spoed belt u 112.

088 - 345 8888
gemeente@hethogeland.nl
www.hethogeland.nl
06 - 114 505 30

Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum
Schoolstraat 1, 9781 JL Bedum
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen
R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens

Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2, 9951 BX Winsum
Overige informatie: www.werkpleinability.nl
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Reisdocument nodig? Maak op tijd een
afspraak!

Gemeentelocaties gesloten
op vrijdagmiddag 5 april

Een reisdocument voor volwassenen is
10 jaar geldig, voor kinderen 5 jaar. Is
uw paspoort of ID-kaart verlopen? Maak
dan een afspraak voor het aanvragen
van een nieuw reisdocument. U kiest zelf
op welke gemeentelocatie u wilt afspre
ken. Maak op tijd een afspraak, zodat u
zeker weet dat uw reisdocument op tijd
klaar is. Na uw afspraak ligt uw paspoort
of ID-kaart na 5 werkdagen voor u klaar
op de locatie waar u het document hebt aangevraagd. Bij een spoedaanvraag
die voor 14.00 uur is gedaan, kunt u uw document de volgende dag afhalen.

Vrijdagmiddag 5 april worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de
computersystemen van de gemeente. De
gemeentelocaties zijn daarom vanaf 12.30
uur gesloten. Door de werkzaamheden
zijn wij telefonisch vanaf 13.00 uur niet
bereikbaar. We zijn wel bereikbaar voor
cala
miteiten op het algemene telefoonnnummer 088 - 345 8888. De website van
de gemeente blijft bereikbaar, ook voor het
maken van afspraken.

Gemeente bellen?
U bereikt ons via 088 - 345 8888.

Vergunningaanvragen en -besluiten
Ontvangen aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
zijn binnengekomen voor:
Baflo • Het plaatsen van een informatiebord, nabij de
Provincialeweg en Winsumerweg (20-3-2019). • Het
bouwen van 8 2^1 kap woningen, Kuifeend te Bedum
(14-3-2019)
Bedum • Het plaatsen van een overkapping, De Populieren 28 (17-3-2019).
Eemshaven • Het bouwen van een centraal dienstengebouw, Middenweg (7-3-2019).
Kantens • Het bouwen van een melkveestal, Bredeweg
25 (11-3-2019).
Oldenzijl • Het plaatsen van een kleine windmolen,
Dijkumerweg 9 (22-2-2019).
Onderdendam • Het bouwen van een woning, Bedumerweg 64 (18-3-2019).
Oudeschip • Het bouwen van een werktuigenloods,
Derk Luddesweg 5 (18-3-2019).
Roodeschool • Het uitbreiden van een loods, Kolholsterweg 7 (15-3-2019). Het bouwen van een woning,
Westerdijkstraat 13 (15-3-2019).
Uithuizen • Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, Menkemaweg 2 (6-3-2019). • Het vervangen
van kozijnen, Bovenhuizen 5 (14-3-2019). • Het plaatsen van sandwich panelen, Kwekersweg 4 (14-32019). • Het verbouwen van een schuur tot keuken en
berging, Oude-Dijk 13 (18-3-2019). • Het aanbrengen
van gevelpanelen werkplaats en opslag, Kwekersweg
4 (21-3-2019).
Uithuizermeeden • Het realiseren van 6 appartemen
ten, Kerkstraat 1 (5-3-2019). • Het plaatsen van een
mestsilo, Hooilandseweg 2 (15-3-2019).
Usquert • Het graven en dempen van sloten en dobbes, Middendijk 2 (25-2-2019).
Wehe-den Hoorn • Het plaatsen van een schuur,
Meester Rijkenspad 7 (14-3-2019).
Winsum • Het vernieuwen van een dakkapel, De
Schans 10 en 12 (14-3-2019). • Het bouwen van
een woning, Munster (Kavel 06) (18-3-2019). • Het
realise
ren van een opstelmogelijkheid voor wisselen
huishoudelijke containers, Schouwerzijlsterweg (18-32019). • Het bouwen van een woning, Munster (19-32019).
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn
verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen
over deze aanvragen.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning regulier

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande
besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang
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rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen
zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit.
Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.
Bedum • Het plaatsen van twee dakkapellen, De
Roterij 33 (18-3-2019). • Het uitbreiden van de woning,
Kuifeend 55 (19-03-2019). • Het wijzigen van een ko
zijn, Stationsweg 29 (19-03-2019).
Sauwerd • Het aanpassen van de vergunning voor een
telecommast, Provincialeweg ter hoogte van de Oosterlaan (18-03-2019).
Uithuizen • Het plaatsen van een kleine windturbine,
Lauwersweg 2 (15-3-2019).
Warffum • Het aanbrengen van beschoeiing en een
trailerhelling aan de Cronjéstraat in Warffum (18-32019).
Winsum • Het aanbrengen van beschoeiing, Veldoven
8 (15-03-2019). • Het realiseren van een brug en reconstructie van de weg, Trekweg naar Onderdendam
(14-03-2019).

Verleende omgevingsvergunning – beslissing
op bezwaar

Bedum • Het kappen van een boom, Beatrixlaan 1 (203-2019).
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene
wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning een schriftelijk
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Noord-Nederland,
Locatie
Groningen, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Deze
datum staat tussen haakjes vermeld. Het beroepschrift
moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
- naam en adres van de belanghebbende;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het be
roepschrift is gericht;
- de gronden van het beroep.

Omgevingsvergunning uitgebreid

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Adorp • Het inrichten van een natuurbegraafplaats en
het uitbreiden van de reguliere begraafplaats op de
wierde Wierum, perceel ADP00H76, 9774 TG in Adorp
(201700135).
Het besluit, de verklaring van geen bedenkingen van
de gemeenteraad en de andere bij het besluit behorende documenten liggen van 28 maart tot en met 9 mei
2018 ter inzage in het gemeentehuis in Uithuizen.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit
besluit binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht,
postbus 150, 9700 AD Groningen een beroepschrift in
te dienen. Houdt u er rekening mee dat u voor het in

Het beeldmateriaal in deze pagina is eigendom van gemeente Het Hogeland, tenzij
anders is vermeld. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming
van de redactie van gemeente Het Hogeland. Gemeente Het Hogeland is niet
aansprakelijk voor fouten en/of omissies op deze pagina.

dienen van een beroepschrift griffierechten verschuldigd bent. Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:
- De naam en adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het be
roepschrift is gericht;
- De reden(en) van het bezwaar.
Ook moet u een afschrift van het besluit waartegen het
beroep zich richt bijvoegen. Een beroepschrift schorst
de werking van een besluit niet. Op het moment dat
u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen een
verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor
de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten
betalen.

Omgevingsvergunning verleend van rechtswege
Kantens • Het plaatsen van kozijnen in de zijwangen
van een dakkapel, Langestraat 43 (21-3-2019).
Uithuizen • Het herbouwen van de bovenverdieping,
Hoofdstraat-Oost 14 (22-3-2019).

Melding Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
een melding hebben ontvangen voor:
Kloosterburen • Dijksterweg 29, 9977 TD. Het betreft
hier melding het veranderen van een inrichting.
De melding valt onder het activiteitenbesluit en ligt van
af 27 maart 2019 gedurende 4 weken ter inzage bij
het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis. De
meldingen voldoen aan het genoemde besluit.
Evenementenvergunning
De burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:
Bedum • Het houden van Bedum Beach op het vers
plein aan het Kerkplein op 14 en 15 juni 2019 (19-32019)
Lauwersoog • Het houden van de Reddingbootdag
KNRM aan de Kustweg op 11 mei 2019 van 10.00 uur
tot 17.00 uur (21-3-2019)
Noord- en Zuidwolde • Het houden van de Koningsdag en Dodenherdenking in Noord- en Zuidwolde (213-2019)
Onderdendam - Het houden van een Campina Open
Dag op de Boerderij op 30 mei 2019 aan de Venneweg
(21-3-2019).

Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, maak
dan een afspraak via 088 - 345 8888. U kunt de
stukken inzien op alle locaties: Bedum, Uithuizen,
Leens en Winsum.
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