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4 mei-herdenkingen in onze gemeente

Op zaterdag 4 mei wordt stil
gestaan bij de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog
en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. In de gemeente Het Hogeland gebeurt dat
op 14 locaties. Hiernaast vindt
u een overzicht van de herdenkingen:

Baflo, Laurentiuskerk, aanvang
20.00 uur. Namens de gemeente
spreekt Jacob Cleveringa, raadslid;
Bedum, Trefcentrum Bedum, aanvang 19.30 uur. Namens de gemeente spreekt Kristel Rutgers, wethouder;
Den Andel, kerk Streekweg, aanvang 19.30 uur Namens de gemeente spreek Sandra Herkströter,
raadslid;
Eenrum,
Dorpsplein,
aanvang
19.30. Namens de gemeente spreken Mariette de Visser, wethouder,
en Nannet Gijzen, raadslid;
Kloosterburen, Het Oldeheem,
aanvang 19.25 uur. Namens de
gemeente spreekt Theo de Vries,
raadslid;
Leens, Petruskerk, aanvang 19.00
uur. Namens de gemeente spreek
Mädi Cleerdin, raadslid;
Sauwerd, monument Plantsoenweg, aanvang 19.30 uur. Namens
de gemeente spreekt Harmannus
Blok, wethouder;

Uithuizen, Jacobikerk, aanvang
19.00 uur. Geen spreker namens de
gemeente;
Uithuizermeeden, Het Anker, aanvang 19.40 uur. Namens de gemeente spreekt Eltjo Dijkhuis, wethouder;
Ulrum, Goede Herderkerk, aanvang
19.00 uur. Namens de gemeente
spreekt Henk Jan Bolding, burgemeester;
Usquert, Berlagehuis, aanvang
19.45 uur. Geen spreker namens de
gemeente;
Warffum, Sebastiaankerk, aanvang
19.15 uur. Geen spreker namens de
gemeente;
Winsum, Regnerus Praediniusstraat, aanvang 19.50 uur. Namens
de gemeente spreekt Bernd de
Jong, raadslid;
Zuidwolde, Het Groenland, aanvang 19.40 uur. Namens de gemeente spreekt Jaap Heres, raadslid.

Inloopbijeenkomst
werkzaamheden
Hooilandseweg Roodeschool
Op maandag 6 mei 2019 is er tussen 16.00 en 19.00
uur een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden
aan de Hooilandseweg (N363). Aannemer De Wilde
Wegenbouw uit Groningen start in mei met de uitvoering van deze werkzaamheden. De bijeenkomst
wordt gehouden in Dorpshuis Nieuw Calvaria, Hooilandseweg 18 in Roodeschool.
Omgevingsmanager Yvonne Arnst is gestart met het
inventariseren van wensen, ideeën en andere zaken
die van belang zijn voor de uitvoering, zoals informatie over aanrijroutes voor de landbouw en leveranciers, de bereikbaarheid van bedrijven, omleidingen,
etc. Zij neemt daarvoor contact op met bedrijven en
bewoners. Wensen en ideeën kunnen ook tijdens de
inloopavond worden gemeld of worden doorgegeven
aan Yvonne Arnst (telefoonnummer 06 - 4876 5084
(maandag en woensdag) of yarnst@syntera.nl.

Van het college
Elke dinsdag vergadert het college van burgemeester en wethouders. Op 23 april stond onder andere de verhuizing van de basisscholen
naar de Nieuwe School Uithuizen op de agenda. De volledige besluitenlijst van de vergadering vindt u op www.hethogeland.nl/college.
Basisscholen in herfstvakantie naar NSU

Het college heeft ingestemd met een verzoek van de
drie basisscholen om pas in de komende herfstvakantie
te verhuizen naar de Nieuwe School Uithuizen (NSU).
Hoewel de school vanaf het einde van de komende zomervakantie al klaar voor gebruik is, willen de scholen
graag in de herfstvakantie verhuizen. De directeuren
hebben daarvoor voldoende argumenten aangeleverd
en het college wil graag gehoor geven aan het verzoek
van de scholen. De directeuren bepleitten onder meer
dat de levering van meubilair in het gedrang zou komen
als er in de zomervakantie zou moeten worden verhuisd.
Ook zouden de te installeren ICT-systemen kwetsbaar

zijn voor stof; in het schoolgebouw wordt in de zomervakantie nog gewerkt. Het college vindt deze argumenten
dus redelijk.
De NSU gaat huisvesting bieden aan rond de 450 leerlingen van RKB ‘De Schelp’, CBS ‘Koning Willem Alexander’ en OBS ‘Brunwerd’. De scholen hebben nu elk
hun eigen huisvesting. De nieuwbouw van de school onderging vertraging omdat een verdiepingsvloer versterkt
moest worden.

Werkdagen

Op alle werkdagen mag u tussen 06.00 en 22.00 uur uw
eigen openingstijden bepalen. Werkdagen zijn maandag
tot en met zaterdag.

Zon- en feestdagen

Op alle zon- en feestdagen mag u tussen 06.00 en 22.00
uur uw eigen openingstijden bepalen. Feestdagen zijn
Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag,
tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Telefoon:
E-mail:
Website:
WhatsApp:

Op woensdag 8 mei vergadert de gemeenteraad
van Het Hogeland om 20.00 uur, in het gemeentehuis in Uithuizen. U bent van harte welkom om deze
openbare vergadering bij te wonen. U kunt de vergadering ook live volgen via www.raadhethogeland.nl.
Wordt er een agendapunt besproken waarover u iets
wilt zeggen? Maak dan gebruik van u inspreekrecht.
Hiervoor kunt u zich tot 24 uur van tevoren aanmelden bij de griffie via telefoonnummer 088 - 345 8888
of mail naar griffie@hethogeland.nl.

Opiniërend

• Advies lokale publieke media-instelling - De raad
brengt advies uit aan het Commissariaat voor de
Media n.a.v. ingediende aanvragen om aangewezen
te worden als lokale publieke media-instelling.

Nieuwe winkeltijdenverordening gemeente Het Hogeland
Op woensdag 24 april 2019 heeft de gemeenteraad de nieuwe verordening winkeltijden
vastgesteld. Omdat er in de vier voormalige
gemeenten verschillende regels bestonden, is
er gekozen voor één nieuwe regeling, die met
ingang van 1 mei 2019 in de hele gemeente Het
Hogeland geldt. Wat betekent dat voor u als
winkelier?

Agenda Raad Het Hogeland

Bijzondere werkdagen

Voor drie 'bijzondere werkdagen' (Goede Vrijdag, Dodenherdenking 4 mei en Kerstavond 24 december) geldt
dat de winkels open mogen zijn tot 19.00 uur.

Maatwerk

De winkeltijdenwet gaat er vanuit, dat welke regeling
een gemeente ook vaststelt, het altijd lokaal maatwerk
is. Het maatwerk in Het Hogeland bestaat er uit, dat de
nieuwe regeling tot stand is gekomen in goed overleg
met het Ondernemersplatform, én uit de toezegging van
het Ondernemersplatform, dat de ondernemers lokale
problemen met de zondagsrust ook lokaal op willen en
zullen lossen. Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hechten veel waarde aan deze toezegging.

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

Opiniërend en besluitvormend*

• Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen - De raad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 en de begroting van
het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen voor
kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in
te dienen.
• Achtervangovereenkomst Stichting Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) - De raad wordt gevraagd geen wensen en bedenkingen ter kennis van
het college te brengen ten aanzien van het aangaan
van een ongelimiteerde achtervangovereenkomst
met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een
voorstel in een latere vergadering neemt
De raadsstukken zijn te vinden op de website:
www.raadhethogeland.nl.

Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2, 9951 BX Winsum
Overige informatie: www.werkpleinability.nl

Gemeentenieuws
Breng 23 mei uw stem uit tijdens Europese
verkiezingen
Op 23 mei 2019 kunt u als
Europees burger uw stem
uitbrengen tijdens de Europese verkiezingen. Begin
mei valt de stempas bij u in
de brievenbus. U stemt op
een kandidaat van één van
de Nederlandse partijen die
aan de Europese verkiezingen deelnemen. Op die manier oefent u direct invloed
uit op de beslissingen van
het Europees Parlement.
Kijk voor meer informatie op www.hethogeland.nl/verkiezingen

Wegwerkzaamheden Gemeente Het Hogeland
Vanaf maandag 29 april t/m woensdag 8
mei wordt op de volgende wegen asfaltonderhoud uitgevoerd met verkeershinder en
omleidingen tot gevolg:
Baflo/Ranum - Winsumerweg; paralelweg
N363 gestremd van maandag 29 april t/m
vrijdag 3 mei; fietsers worden omgeleid via
Maarhuizerweg
Startenhuizen - Oprit N46 (Eemshavenweg)
richting Groningen nabij Startenhuizen; gestremd van woensdag 1 mei t/m vrijdag 3 mei
Stitswerd - Stitswerderweg; Vanaf maandag
29 april t/m woensdag 8 mei verkeershinder
i.v.m. herstraatwerk langs de wegkanten.

Doorgaand verkeer gestremd, aangrenzende woningen bereikbaar.
Wegstremmingen worden vooraf aangekondigd met langs de weg geplaatste gele borden. Bewoners die aan de gestremde wegvakken wonen worden door de aannemer
per brief ingelicht.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden of planning kunt u contact opnemen
met het KCC van de gemeente Het Hogeland via 088 - 345 8888.

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Uithuizen • Het vervangen van de dakbedekking van een tuinhuis, de Laan 78 (22-4-2019)
Uithuizermeeden • Het wijzigen van de situering van een
schuur, Lutjewegje 4 (23-4-2019)
Usquert • Het gedeeltelijk vervangen van de constructie van
de schuren, Wadwerderweg 62 (23-4-2019) • Het plaatsen van
zonnepanelen, Wadwerderweg 111 (15-4-2019)
Warffum • Het vervangen van de kap van de woning, Torenweg 3 (24-4-2019) • Het plaatsen van zonnepanelen, Oosterstraat 22 (15-4-2019)
Wetsinge • Het herplaatsen van een kunstwerk Groot Wetsinge, tegenover Karspelweg 3 (23-4-2019)
Winsum • Het bouwen van een woning, Munster, fase 1 kavel
24 (19-4-2019) • Het tijdelijk gebruiken van grond met agrarische bestemming voor een autocross evenement in 2019,
nabij de Winsumerstraatweg 5 (29-4-2019)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Kloosterburen • Het verbouwen van een jongveestal/wagenberging, Dijksterweg 23 (23-4-2019)
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen, Wadwerderweg 72
(18-4-2019)
Vierhuizen • Het kappen van 2 thuja’s aan de Hoofdstraat 36
(18-4-2019)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, Groot-Hofstraat 25
(23-4-2019) • Het kappen van een boom aan de toegangsweg
naar de NAM-locatie Warffum, Westervalge 74 (18-4-2019)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat aan het einde vermeld.
Winsum • Het tijdelijk gebruiken van grond met agrarische
bestemming voor een autocross evenement in 2019, nabij de
Winsumerstraatweg 5 (30-4-2019)
In verband met bovenstaande vergunning laten burgemeester
en wethouders teven het volgende weten: wij delen de conclusies uit de Ruimtelijke onderbouwing Autocrossterrein Winsum van Rho adviseurs d.d. 30 april 2019 inzake de vormvrije
MER-beoordeling en hebben besloten dat er geen MER (Milieu-effect-rapportage) nodig is voor het tijdelijk gebruiken van
grond met agrarische bestemming voor een autocross evenement nabij de Winsumerstraatweg 5 te Winsum.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Ingetrokken aanvragen
Op verzoek van de aanvrager is de aanvraag niet in behandeling genomen voor:
Winsum • 4x organiseren van een autocross evenement in
strijd met bestemmingsplan (aanvraag 9 november 2018, ingetrokken 29 april 2019)

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor:

Kantens • Het aanleggen van laagspanningskabels tussen de
Molenstraat en de Langestraat (3-6-2019)
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tussen haakjes
vermeld

Verleende vergunningen (uitgebreide procedure)
Burgemeester en Wethouders van Het Hogeland hebben een
omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) verleend voor:
Baflo • Het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg langs
het spoor in Baflo (24 april 2019)
Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, van deze gelegenheid tot het indienen van zienswijzen
is geen gebruik gemaakt.
Beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening
Tijdens bovengenoemde inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank
Noord-Nederland, sectie Bestuursrecht, locatie Groningen,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Deze mogelijkheid staat
open voor belanghebbenden:
• die tijdig hun zienswijzen bij het college van burgemeester en
wethouders naar voren hebben gebracht;
• aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
of niet tijdig zienswijzen bij het college van burgemeester en
wethouders naar voren hebben gebracht.
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van
30 mei 2019. Het instellen van beroep schort de werking van
het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een
verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Meldingen activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor:
Uithuizen • Het veranderen van een bedrijf (actualisatie, o.a.
geen jongvee meer aanwezig), Emmaweg 30
Uithuizermeeden • Het veranderen van een bedrijf met het
plaatsen van een bovengrondse propaantank, Havenweg 4

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend
voor:
Baflo • Bavvelt ien’t zaand op 3 t/m 5 juli 2019 aan de Torenvalk in Baflo (verzenddatum 18-04-2019)
Bedum • Bedrijvenvoetbal op 21 en 22 juni 2019 op het sportcomplex Bedum, Sportlaan 12 (verzenddatum 25-04-2019)
Uithuizen • Ringsteken op 21 juni van 17.30 tot 21.00 uur aan
de Hoofdstraat-West (verzenddatum 18-04-2019) • Kermis Uithuizen van 19 juni 2019 tot en met 23 juni 2019 op het Kerkplein (verzenddatum 25-04-2019)
Uithuizermeeden • Boerderij Fair op 6 juli 2019 van 11.00 uur
tot 17.00 uur, Boerderij Lamkumaheerd, Berend Haikesweg 2
(verzenddatum 23-04-2019)
Usquert • Het houden van een kermis op ’t Hoogtje te Usquert
van 24 mei tot en met 26 mei 2019 (rectificatie)
Zandeweer • De 2 & 4 mijl recreatieloop op 15 september
2019 van 13.00 uur tot 16.00 uur (verzenddatum 23-04-2019)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd
bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan

met ingang van de dag na datum verzending van het besluit.
Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Ontwerp-omgevingsvergunning voor het
aanleggen van een rotonde te Sauwerd.
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat het ontwerpbesluit en
de bijbehorende stukken ten behoeve van het aanleggen van
een nieuwe rotonde te Sauwerd, ter inzage ligt.
De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 2 mei tot en met
12 juni 2019 ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis te Uithuizen. Bent u niet in staat om naar Uithuizen te
gaan dan kunt u ook contact opnemen met het KCC van de
gemeente tel: 088 - 345 8888 en vragen naar de heer A. Spier.
Gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt,
kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Verleende omgevingsvergunning voor
het brandveilig gebruiken van een basisschool met peuteropvang en dorpshuis
aan Van Berumstraat 2 te Zuidwolde.
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken bekend een omgevingsvergunning te hebben verleend voor het
brandveilig gebruiken van een basisschool met peuteropvang
en dorpshuis aan Van Berumstraat 2 te Zuidwolde.
Ter inzage
De omgevingsvergunning ligt vanaf 2 mei 2019 gedurende 6
weken ter inzage. Als u de omgevingsvergunning wilt inzien,
maak dan een afspraak via 088 - 345 8888.
Beroep / voorlopige voorzieningen
Binnen zes weken na bekendmaking kan tegen dit besluit beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden ingesteld
door:
• Een belanghebbende die tijdig zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht;
• Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij/zij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.
Naast een beroepschrift kan een verzoek om een voorlopige
voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Wie
tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van de omgevingsvergunning op totdat op het verzoek is beslist.
De belanghebbenden kunnen de genoemde rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dienen zij wel te beschikken over een elektronische handtekening (DiGiD). Op genoemde site staan de
precieze voorwaarden voor digitaal beroep.

Vertrokken onbekend waarheen
De gemeente heeft de plicht ambtshalve uitschrijvingen uit de
Basisregistratie personen bekend te maken. Het gaat dan om
personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder aangifte
van verhuizing te hebben gedaan. Op www.hethogeland.nl/
officielebekendmakingen vindt u een overzicht van deze gegevens.

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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