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Op of rond 30 april aanstaande ontvangt u de eerste  
belastingaanslagen van de gemeente Het Hogeland. 
Het gaat om de afvalstoffenheffing, de rioolrechten 
en, als dat van toepassing is, de onroerende zaak be-
lasting. 

Uitgebreide informatie over de belastingen vindt u in de bijsluiter 
die met de aanslagen meegestuurd wordt. Daarin vindt u ook 
informatie over (gedeeltelijke) kwijtschelding van belastingen. 
Omdat de onroerend zaak belasting voor zogenaamde ‘niet wo-
ningen’ vooral voor eigenaren/gebruikers in de voormalige ge-
meenten Bedum, De Marne en Winsum relatief fors stijgt, is er 
een compensatieregeling. Over die regeling worden die eigena-
ren/gebruikers binnenkort apart geïnformeerd.

Als u de belastingen in uw ‘oude’ gemeente gespreid betaalde 
met een machtiging dan hoeft u geen actie te ondernemen: de 
machtiging blijft gewoon van kracht.

Heeft u een vraag of een opmerking? 
Neem dan contact op met de gemeente via tel. 088 - 345 8888. 
Vragen over de WOZ-beschikking en het taxatieverslag kunt u 
ook kwijt via: woz@hethogeland.nl. Als u vragen heeft over de 
aanslag, de betaling en kwijtschelding kunt u mailen naar: be-
lastingen@hethogeland.nl. Op www.hethogeland.nl vindt u meer 
informatie.

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Telefoon: 
E-mail: 
Website:  
WhatsApp:

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

Van het college
Elke dinsdag vergadert het college van 
burgemeester en wethouders. Op 16 april 
heeft het college onder andere gespro-
ken over het uitbreiden van de dienstver-
lening van de OV-ambassadeurs in onze 
gemeente. De volledige besluitenlijst van 
de vergadering vindt u op de website via   
www.hethogeland.nl/college.

Uitbreiding dienstverlening OV-ambassa-
deurs
Het college heeft besloten de dienstverlening van de 
OV-ambassadeurs uit te breiden. Naast de zitting in 
Uithuizen zijn de ambassadeurs nu ook in Winsum 
aanwezig. De zitting in Winsum is elke tweede donder-
dag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in het ge-
meentehuis. In Uithuizen houdt de ambassadeur elke 

dinsdag (8.00 tot 14.00 uur) en elke donderdag (8.00 
tot 12.00 uur) zitting bij de Stichting Werk op Maat.

De OV-ambassadeurs helpen inwoners die moeite 
hebben hun weg te vinden in het openbaar vervoer. 
De ambassadeurs werken op vrijwillige basis. De 
dienstverlening is gratis.

WhatsApp voor uw algemene en 
praktische vragen
Steeds meer mensen vinden hun weg naar de gemeente via 
WhatsApp. Op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur zitten wij 
klaar om uw algemene en praktische vragen te beantwoorden. 
Laagdrempelig en snel. Toch zijn er vragen, waarmee wij u niet 
verder kunnen helpen via WhatsApp. Wij mogen via WhatsApp 
namelijk geen persoonlijke gegevens vragen of verstrekken. 
Ook mogen wij door u verstrekte persoonlijke gegevens niet 
opslaan. U kunt daarom bijvoorbeeld geen melding doen of 
een vergunning aanvragen. Wij laten u in dat geval weten waar 
u wél met uw vraag of verzoek terecht kunt.

Wilt u ook een vraag stellen via WhatsApp? 
Voeg dan ons telefoonnummer 06 - 114 505 30 toe aan uw 
contacten. Wij proberen binnen twee uur te reageren op uw 
vraag. Stuurt u ons een bericht buiten de openingstijden? In 
dat geval reageren wij zo snel mogelijk op de eerstkomende 
werkdag.

Regel het online via hethogeland.nl

Wilt u iets regelen met de gemeente of hebt u een 
vraag? Ga dan naar www.hethogeland.nl! 

Op de website vindt u alle informatie over producten en 
diensten van de gemeente. Veel zaken, zoals het door-
geven van een verhuizing of het melden van een kapotte 
straatlantaarn, regelt u snel en eenvoudig online. Moet u 
voor een product of dienst wél naar het gemeentehuis ko-
men? Via de website kunt u een afspraak inplannen.

Het Hogeland – Golden laand
Naast de wekelijkse gemeentepagina in de Noorderkrant 
verschijnt één keer per maand de pagina Het Hogeland 
– Golden Laand in De Ommelander en de Ommelander 
Courant. Hierin vindt u informatie over herstel, versterken 
en initiatieven, gericht op de toekomst. Deze maand een 
Golden laand met aandacht voor theater en jongeren. 

`Ik nodig minister Wiebes en de directeur van de NAM 
uit, voor op de eerste rij. Want als ze daar zitten, kun-
nen ze niet weglopen. Dat ziet iedereen. Dus dan moe-
ten ze wel luisteren.’ 

In de nieuwste editie van Het Hogeland - Golden laand 
vertellen twee theatermaaksters, de één 12 jaar oud en 
de ander uit Drenthe, over hun producties die alles met 
aardbevingen te maken hebben. In dit nummer ook infor-
matie over de JongerenTop die op 7 juni a.s. in Appinge-
dam plaatsvindt.  ‘Het Hogeland – Golden laand’ verschijnt 
donderdag 25 april.

Vanaf mei kunt u in Winsum weer 
mee doen met de Burgerschouw
Vanaf mei kunt u weer op pad om de openbare ruimte in 
de voormalige gemeente Winsum te beoordelen. U bent 
welkom bij de instructieavond en de start van de burger-
schouw op woensdag 1 mei om 19.00 uur op het gemeen-
tehuis in Winsum. De schouwperiode is van 6 mei tot en 
met 27 oktober. In die tussenliggende periode kunnen be-
woners zo vaak als ze willen op pad.

De burgerschouw app
Met de burgerschouw app geeft u uw oordeel over de staat 
van de openbare ruimte in uw eigen buurt. Bijvoorbeeld 
over groenonderhoud, zwerfvuil, straatverlichting en toe-
gankelijkheid. U kunt aangeven waar het goed gaat en 
waar het beter kan. U vergelijkt aan de hand van onze 
beeldkwaliteitskaarten. Deze beeldkwaliteitskaarten zijn in 
de app ingebouwd. U gaat met uw eigen tablet of smart-
phone op pad om de kwaliteit van de openbare ruimte op 
een of meerdere schouwroutes te beoordelen. U kunt be-
staande routes beoordelen of een nieuwe route toevoe-
gen. De Burgerschouw app is snel, handig en geschikt 
voor iedereen, zonder ingewikkelde technische termen en 
met een simpele bediening. 

Wat doen we met uw informatie?
Afhankelijk van de uitkomsten kunnen wij het beheer van 
de openbare ruimte bijstellen. Of we gaan met u in gesprek 
over mogelijke andere oplossingen. Uw mening wordt ook 
meegenomen in de rapportage, die aan het eind van het 
jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 
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Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo - Warffum • Het verwijderen en verplaatsen van 
een dam, Hammerlandsterweg tussen Baflo en Warf-
fum (13-4-2019)
Eemshaven • Het bouwen van een zonnepark, Ransel-
gatweg 2 (12-4-2019) • Het plaatsen van een windturbi-
ne, Eemshaven (17-4-2019) 
Kloosterburen • Het kappen van twee bomen en het 
renoveren van het dak en de gevel, Marneweg 18 (14-
4-2019) • Het uitbreiden van de woning, Westerklooster 
6 (12-4-2019)
Leens • Het renoveren en herinrichten van een monu-
ment, Hoofdstraat 35 (17-4-2019)
Tinallinge • Groot onderhoud aan een rijksmonument, 
De Vennenweg 1 (11-4-2019)
Uithuizen • Het bouwen van een bedrijfshal, kadastraal 
Uithuizen C 2949 (industrieweg) (11-4-2019) • Het aan-
passen van de woning, Bovenhuizen 50 (14-4-2019)
Usquert • Het plaatsen van een dakkapel, Wadwerder-
weg 113 (16-4-2019)
Wetsinge • Het bouwen van een kapschuur en een 
paardenstal, Meedenweg 5 (11-4-2019)
Winsum • Het aanleggen van parkeerplaatsen, Warf-
straat 1 (17-4-2019)
Zandeweer • Het omkleden van de stijlen van de spits 
op het dak van de toren, Hoofdstraat 5 (15-4-2019) • 
Het afdekken van de rollagen van de topgevels, Molen-
horn 8 (17-4-2019)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevings-
vergunning verleend voor:
Eenrum • Het vervangen van handelsreclame, Raad-
huisstraat 10 A (11-4-2019)
Kantens • Het versterken van een schoorsteen, Lange-
straat 23 (17-4-2019)
Onderdendam • Het vervangen van een schoorsteen, 
Warffumerweg 37 (16-4-2019)
Uithuizen • Het bouwen van een woning (wijzigen reeds 
verleende vergunning), Maarweg 50 (12-4-2019) • Het 
verlengen van de vergunning voor de tijdelijke huisves-
ting voor de brandweer, Nijverheidsweg 16 (16-4-2019)
Vierhuizen • Het oprichten van een antenne opstelpunt, 
nabij  Westpolder 2a (18-04-2019)
Warffum • Het restaureren van een rijksmonument, 
Schoolstraat 2 (16-4-2019)
Winsum • Het bouwen van een woning, Veldoven 1, 
Munster (12-4-2019)
Zuidwolde • Het kappen van een berkenboom op het 
perceel WS Boterdiep Oz 4 (15-4-2019)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzendda-
tum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders. Deze datum staat aan het 
einde vermeld.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Uithuizen • Verbouwing voormalig Arrivagebouw, Eda-
ma 3 (27-5-2019) • Het realiseren van een doorgang 
tussen 2 schuren, Oude-Dijk 27 (5-6-2019)
Ulrum • Het plaatsen van een opslagloods, Elenster-
weg 29 (30-5-2019)
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tussen 
haakjes vermeld

Evenementenvergunning 

De burgemeester heeft een evenementenvergunning 
verleend voor:
Bedum • Het houden van de Walfridusvoettocht op 7 
september 2019 in Bedum (verzenddatum 16-04-2019) 
• Het houden van de Kennedymars op 6 en 7 sep-
tember 2019 in Bedum en omstreken (verzenddatum 
18.04.2019)
Eenrum • Het houden van de EK grasbaanraces op het 
sportpark te Eenrum op 12 mei 2019 en 17 en 18 au-
gustus 2019 (verzenddatum 16-04-2019)
Hornhuizen • Het houden van een schuurfeest op het 
perceel Ommelanderweg 12 te Hornhuizen op 6 juli 
2019 van 21.30 uur tot 02.00 uur (verzenddatum 17-
04-2019)
Lauwersoog • Het houden van de Dag van de Garnaal 
op het haventerrein te Lauwersoog op zaterdag 11 mei 
2019 van 07.00 uur tot 19.00 uur (verzenddatum 15-
04-2019)
Roodeschool • Het houden van een wandelvierdaagse 
in en rondom Roodeschool van 13 t/m 16 mei 2019 (ver-
zenddatum 15-04-2019)
Sauwerd • Het houden van de Midzomerbraderie op 22 
juni 2019 in Sauwerd (verzenddatum 16-04-2019)
Uithuizen • Het houden van een Dagmeeting Old 
School Opel Club-Noord op de terreinen Werkplein 
Ability, Autocenter Bol, Terpstra, Bouwbedrijf Kremer 
en Algros op 8 juni 2019 van 07.30 uur tot 17.00 uur 
(verzenddatum 18-04-2019) • Het houden van de Mu-
sic Night in de Hoofdstraat-West, tegenover restaurant 
Dunia, op 22 juni van 20.30 uur tot 24.00 uur (verzend-
datum 18.04 2019)
Usquert • Het houden van een kermis op ’t Hoogtje te 
Usquert van 24 mei tot en met 25 mei 2019 (verzendda-
tum 18-04-2019
Winsum • Het houden van een ouder- kindbraderie op 
29 juni 2019 in Winsum (verzenddatum 16-04-2019)
Zandeweer • Het houden van een zeskamp op het 
sportterrein van ZEV, Veilingweg 14-a te Zandeweer op 
27 april 2019 van 13.00 uur tot 18.00 uur (verzendda-
tum 16-04-2019)
Zoutkamp • Het houden van de Kinderspelweek Zout-
kamp op het sportveld van De Toerkamp te Zoutkamp 
van 27 t/m 29 augustus 2019 (verzenddatum 15-04-
2019) • Het houden van de Pinksterdagen en Vlagge-
tjesdag te in de dorpskern van Zoutkamp van 7 juni 
2019 t/m 10 juni 2019 (verzenddatum 16-04-2019)
Zuidwolde • Het houden van de Spoorzoekersweek op 
het veldje De Speulakker tussen de Akkerstraat en de 
Koolstraat in Zuidwolde op 13 t/m 19 juli 2019 (verzend-
datum 16-04-2019)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een 
besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen 
een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemees-
ter. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na 
datum verzending van het besluit. Deze datum staat 
tussen haakjes vermeld. 

Drank- en Horecavergunning

De burgemeester heeft op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet een horecavergunning verleend 
aan: 
Molenrij • De heer S. Kollumer en mevrouw A.S. Kollu-
mer-van der Wal voor de inrichting Herberg Restaurant 
De Oude Mosterdfabriek Molenrij, Henricus van Cap-
penbergweg 34, 9977 RW Molenrij (verzenddatum 16-
04-2019)

 
Meldingen activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een 
melding hebben ontvangen:
Kantens • Op het perceel Klinkenborgerweg 4, 9995 
NE Kantens. Het betreft hier melding het veranderen 
van een inrichting • Op het perceel Klinkenborgerweg 4, 
9995 NE Kantens. Het betreft hier melding het verande-
ren van een inrichting
Kloosterburen • Op het perceel Dijksterweg 23, 9977 
TD te Kloosterburen. Het betreft hier melding het veran-
deren van een inrichting
Uithuizen • Op het perceel Edama 3, 9981 ND te Uit-
huizen. Het betreft hier melding het oprichten van een 
inrichting
Uithuizermeeden • Op het perceel Oudedijksterweg 
45, 9982HD Uithuizermeeden. Het betreft hier melding 
het veranderen van een inrichting
Ulrum • Op het perceel Leensterweg 43A, 9971 EB te 
Ulrum. Het betreft hier melding het veranderen van een 
inrichting
Winsum • Op het perceel Trekweg naar Onderdendam 
45, 9951 SE te Winsum. Het betreft hier melding het 
veranderen van een inrichting
De melding valt onder het activiteitenbesluit en ligt van-
af 25 april 2019 gedurende 4 weken ter inzage bij het 
Klantencontactcentrum in het gemeentehuis. De mel-
dingen voldoen aan het genoemde besluit.

Vergunningaanvragen en -besluiten

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.


