
Geef uw mening over een nieuwe burgemeester voor Het 
Hogeland!

22 mei 2019
Gemeentenieuws 

Voor de gemeente Het Hogeland wordt een bur-
gemeester gezocht. De vertrouwenscommissie, 
die namens de gemeenteraad de benoeming 
van een burgemeester voorbereidt, vindt het 
belangrijk dat zo veel mogelijk Hogelandsters 
daarin hun stem laten horen.

Als inwoner van Het Hogeland kunt u daarom tot en met 2 

juni uw mening geven. Dit kan door een korte vragenlijst 
met 10 stellingen te beantwoorden. 

Doet u ook mee? Dit kan online via: 
www.burgemeesterhethogeland.nl
Geen internet? Langskomen op een van de gemeentelij-
ke locaties of openbare bibliotheken in de gemeente kan 
ook. Hier kunt u de vragenlijst digitaal invullen. Ook is het 
mogelijk om zelf het formulier in te vullen en op te sturen. 
De vragenlijst vindt u op bovengenoemde plekken maar 
ook in deze Noorderkrant en in de Ommelander (Courant) 
van komende donderdag. 

Profiel 
Alle resultaten van de raadpleging worden betrokken bij 
de uiteindelijke profielschets voor de burgemeester. Die 
wordt nog voor de zomervakantie aangeboden aan de 
Commissaris van de Koning, de heer Paas. De installatie 
van de burgemeester, opvolger van waarnemend burge-
meester Henk Jan Bolding, vindt naar verwachting dit jaar 
nog plaats.
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Van het college
Elke dinsdag vergadert het college van burge-
meester en wethouders. Op 14 mei heeft het col-
lege onder andere gesproken over een brief aan 
minister Wiebes. De volledige besluitenlijst van 
de vergadering vindt u op de website via  www.
hethogeland.nl/college.

Instemming met brief aan Erik Wiebes
Het college heeft met instemming kennis genomen van 
een brief van de zeven aardbevingsgemeenten en de 
provincie Groningen aan minister Erik Wiebes. De brief 
is een gezamenlijke reactie op de bevindingen van de 
‘Commissie Waardedaling’. Die commissie rapporteerde 
eind april aan de minister. De gezamenlijke gemeenten 
en de provincie Groningen spreken in de brief hun waar-
dering uit voor het werk dat door de commissie, onder 
leiding van mr. A. Hammerstein, is verricht. Wel worden 

er een aantal kanttekeningen geplaatst. Ook vragen de 
gemeenten en de provincie om de regio intensief te be-
trekken bij het nader uitwerken van het advies. Dat moet 
resulteren in een werkbare en toegankelijke regeling voor 
de inwoners. De Tweede Kamer debatteert op 22 mei 
over de waardedalingsproblematiek.

Gesloten tijdens verkiezingen en 
Hemelvaartsweekend

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de gemeentelocaties in Be-
dum, Leens, Winsum en Uithuizen gesloten. De gemeente-
locaties zijn op deze dag ingericht als stembureau voor de 
Europese Parlementsverkiezingen.

Op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019 
zijn de gemeentelocaties gesloten. Deze sluiting geldt ook 
voor Werkplein Ability en voor de gemeentewerven. 

Gemeentewerven en milieustraten
Bij de gemeentewerf in Leens kunt u normaal gesproken 
op de laatste vrijdag van de maand uw klein chemisch afval 
inleveren. Omdat de werf 31 mei gesloten is, kunt u uw klein 
chemisch afval op vrijdag 24 mei inleveren. De milieustraten 
in Usquert en Groningen zijn op 30 mei gesloten. Op vrijdag 
31 mei zijn de milieustraten wel geopend.

Gewijzigde afvalroutes Hemelvaartsdag
• Voormalige gemeente Bedum: de groene huisvuil-

containers en de grijze verzamelcontainers worden 
verplaatst van donderdag 30 mei naar zaterdag 1 juni.

• Voormalige gemeente Winsum: de grijze route wordt 
verplaatst van donderdag 30 mei naar zaterdag 1 juni.

• Voormalige gemeente Eemsmond: de grijze route 
wordt verplaatst van donderdag 30 mei naar vrijdag 
31 mei.

• Voormalige gemeente De Marne: geen wijzigingen

Morgen, 23 mei, kunt u uw stem uitbrengen tijdens de 
verkiezingen voor het Europese Parlement. Dit kan op 
een van de stembureaus in de gemeente, van 07.30 uur 
tot 21.00 uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor min-
dervaliden:
Adorp: Dorpshuis Artharpe (Torenweg 9)                          
Baflo: Dorpshuis Agricola (Heerestraat 21) en Woon-
zorgcentrum Viskenij (Gebr. Gootjesstraat 2)
Bedum: De Meenschaar (Kapelstraat 9), Gebouw The-
dema (Thedemastraat 18), Gemeentelocatie (School-
straat 1), 's Heeren Loo Opmaat (Fazant 15) en Alegunda 
Ilberi (Prof Boermastraat 2)                                                   
Den Andel: Dorpshuis Op Streek (De Streekweg 35)

Eenrum: Dorpshuis (Oudeschoolgang 3)                                                                              
Kantens: ’t Schienvat (Kerkstraat 7)                                                                     
Kloosterburen: Oldeheem (Prof. Poststraat)
Kruisweg: Dorpshuis (Lewestraat 13)                                                                                     
Leens: Gemeentelocatie (R. Ritzemastraat 2)
Onderdendam: Dorpshuis Zijlvesterhoek (Achterweg 1)                                                                      
Oudeschip: Dorpshuis ’t Diggelschip (Molenweg 18)                                               
Pieterburen: Dorpshuis (Hoofdstraat 105)
Roodeschool: Dorpshuis Nieuw Calvaria (Hooilandse-
weg 18)                                 
Sauwerd: Dorpshuis Ubbegaheem (Burchtweg 4)
Uithuizen: Woonzorgcentrum Hunsingoheerd (Borgweg 
100), Werkplein Ability (Nijverheidsweg 12) St. Vincen-
tiusgebouw (St-Vincentiusstraat 6) en Gemeentelocatie 
(Hoofdstraat-West 1)                                 
Uithuizermeeden: ’t Bommelhoes, (Oudedijksterweg 
22), Sporthal Scherphorn (Tjarietweg 2) en Verzorgings-
huis De Mieden (Hoofdstraat 61a)                                     
Ulrum: Ontmoetingscentrum (Schapenweg 4)
Usquert: Dorpshuis (Schoolstraat 3)
Vierhuizen: Dorpshuis (Dijksweg 1A)
Warffum: Pro Rege (Oosterkerkpad 7a) en Op Roakel-
daisgebouw (Oostervalge 52a)
Warfhuizen: Dorpshuis (Vaart Westzijde 12)

Wehe-den Hoorn: Café-restaurant De Marne (G. Rede-
kerstraat 1)
Winsum: Chr. scholengemeenschap Winsum (Meeden 
35), Gemeentehuis (Hoofdstraat W 70), Sporthal Ripper-
dahal (Hamrik 4), Terra Winsum (Onderdendamsterweg 
43a), Woonzorgcentrum Winkheem (Borgweg 48) en Za-
lencentrum De Hoogte Zalenverhuur (Kerkpad 8)
Zandeweer: ’t Klokhoes (Veilingweg 1a)                                                                   
Zoutkamp: Het Anker (Verbindingsweg 1)
Zuidwolde: Verenigingsgebouw De Kern (Noordwolder-
weg 8)          

Omdat de gemeentelijke locaties in Winsum, Uithuizen, 
Leens en Bedum zijn ingericht als stembureau, zijn de 
locaties op deze dag gesloten voor de gemeentelijke 
dienstverlening. Bellen kan uiteraard wel: 088 - 345 8888. 

Komt u langs om te stemmen? Dan is er ook gelegenheid 
om uw ideeën over de nieuwe burgemeester van Het Ho-
geland aan ons mee te geven. Hierover leest u meer op 
deze pagina.

Meer info over de Europese verkiezing op 23 mei 2019 
leest u op www.hethogeland.nl/verkiezingen

Europese verkiezingen 23 mei: De stembureaus in uw gemeente, komt u ook? 

Wegwerkzaamheden Tinallingerweg

Van maandag 27 mei t/m vrijdag 7 juni kunt u, vanwege 
wegwerkzaamheden, geen gebruik maken van de Tinallin-
gerweg tussen Baflo en Tinallinge. De stremmingen worden 
vooraf aangekondigd met gele borden. Als u van Tinallin-
ge naar Baflo of van Baflo naar Tinallinge of Onderdendam 
reist, wordt u omgeleid via Winsum. Tinallinge is bereikbaar 
via de Abbeweersterweg of Venneweg vanaf Onderden-
dam. Het bedrijventerrein in Baflo bereikt u via Baflo. Het is 
niet mogelijk om Baflo of Tinallinge te bereiken via de Tak-
kebosserweg.

Woont u aan de weg die gestremd wordt? In dat geval ont-
vangt u een brief van de aannemer, met informatie over de 
werkzaamheden. Voor algemene vragen kunt u contact op-
nemen met de gemeente via 088 - 345 8888.
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Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Eemshaven • Het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit, Bor-
kumkade 5 A (14-5-2019)
Eenrum • Het plaatsen van lichtmasten, Jodengang 14 (14-
5-2019)
Kloosterburen • Het plaatsen van een overkapping, naast 
Dijksterweg 28 (15-5-2019)
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen, Wadwerderweg 45 
(9-5-2019) • Het plaatsen van zonnepanelen, Middendijk 18 
(9-5-2019) • Het onderhouden van een monument, Oude Dijk 
12 (13-5-2019)
Uithuizermeeden • Het bouwen van 10 woningen, Koningin 
Wilhelminastraat (10-5-2019)
Warffum • Brandveilig gebruik voor 35 kamers, Noorderstraat 
24 (11-5-2019)
Wetsinge • Het verbouwen van de woning, Karspelweg 11 (12-
5-2019)
Winsum • Het plaatsen van een antenne-installatie, Schou-
werzijlsterweg (11-5-2019)

Verleende vergunningen 

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Bedum • Het bouwen van 9 woningen (2e fase), Folkerdastraat 
(9-5-2019)
Lauwersoog • Het kappen van drie bomen aan Robbenoort 
90 (9-5-2019)
Onderdendam • Het plaatsen van een dakopbouw, Stadsweg 
17 (15-5-2019)
Uithuizen • Het verbouwen van een schuur tot keuken en ber-
ging, Oude-Dijk 13 (14-5-2019) • Het vervangen van kozijnen, 
Bovenhuizen 5 (7-5-2019) • Het aanbrengen van geïsoleerde 
sandwichpanelen op de gevels, Kwekersweg 4 (7-5-2019)
Ulrum • Het bouwen van een loods, Louten 9 (13-5-2019)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, Torenweg 28 (13-
5-2019) • Het kappen van een wilg aan het Smeltenspad 10 
(16-5-2019)

Wehe-den Hoorn • Het plaatsen van een schuur, Meester Rij-
kenspad 7 (9-5-2019)
Winsum • Het bouwen van een woning, Veldoven 3 (13-5-
2019) • Een opstelmogelijkheid voor wisselen huishoudelijke 
containers, Schouwerzijlsterweg (13-5-2019) • Het plaatsen 
van een klimaatinstallatie, Onderdendamsterweg 33 B (13-5-
2019)
Zoutkamp • Het kappen van een boom en een conifeer aan de 
H. Doornbosweg 3 (16-5-2019)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Evenementen

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend 
voor:
Uithuizen • Het houden van een wandelvierdaagse van 3 t/m  
6 juni 2019 in en rondom Uithuizen (7-5-2019)
Uithuizermeeden • Het houden van de Hogelandsternacht op 
15 juni 2019 aan de Hefswalsterweg 29 (14-5-2019)
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.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn ver-
lengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor:
Kloosterburen • Het graven en dempen van sloten, Nijen-
klooster 1 (1-7-2019)
Vierhuizen • Het graven en dempen van een sloot, Westpolder 
8 (1-7-2019)
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tussen haakjes 
vermeld.

Kennisgeving 
Maatwerkbesluit Activiteitenbesluit 
milieubeheer, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Warffum • Burgemeester en wethouders van de gemeente Het 
Hogeland maken bekend dat zij in het kader van de Activitei-
tenbesluit milieubeheer heeft besloten een maatwerkbesluit te 
verlenen voor Rixona b.v. Westervalge 82 te Warffum. 
Het verzoek om maatwerk, het besluit en de bijbehorende stuk-
ken liggen van 23 mei 2019 tot en met 3 juli 2019 ter inzage in 
het gemeentehuis te Uithuizen. 
Beroep en voorlopige voorziening  
Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinza-
gelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden 
ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door 
belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van 
beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan in spoedeisende 
gevallen om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het 
verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierech-
ten verschuldigd. Dit verzoek kan tevens digitaal worden inge-
diend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

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.

De gemeente Het Hogeland wil samen met 
inwoners nieuw gezondheidsbeleid opstel-
len voor de periode vanaf 2020. Adviesraad 

Het Hogeland adviseert het college van 
B&W. Wilt u meepraten? Neem contact op 
met de adviesraad of meld u aan via de web-

site www.adviesraadhethogeland.nl of Face-
bookpagina: Adviesraad Het Hogeland.

Vanaf 20 mei tot eind 2019 wordt er 
gewerkt aan de Hooilandseweg in 
Roodeschool. 

Afsluiten doorgaande weg (N363)
Om veilig en efficiënt te kunnen werken, wordt 
de Hooilandseweg (N363) afgesloten voor het 
doorgaande verkeer. De weg is vanaf 20 mei 
aanstaande tot aan het eind van dit jaar afge-
sloten. Tijdens de werkzaamheden naast de 
rijbaan kan bestemmingsverkeer doorrijden. 
Tijdens de werkzaamheden op de rijbaan wordt 
de weg voor al het verkeer gestremd (één week 
per fase) - dit wordt vooraf bekend gemaakt. 
De hulpverleningsdiensten kunnen wel altijd 
doorrijden. Busverkeer gaat gewoon door zoals 
altijd, behalve tijdens de afsluiting. Daarover 
wordt te zijner tijd gecommuniceerd. 

Bereikbaarheid station 
Roodeschool
Het treinstation van Roodeschool is tijdens de 
werkzaamheden naast de rijbaan altijd bereik-
baar voor bestemmingsverkeer, met uitzonde-
ring van het aanbrengen van het asfalt op de 
rijbaan. 

Fasering en Planning
De werkzaamheden worden in vier fasen uit-
gevoerd. Tijdens de uitvoeringsperiode zijn 
de bereikbaarheid, een haalbare planning en 
veilige omstandigheden voor inwoners en de 
aannemer leidend. In onderstaand overzicht 
staat wanneer er waar gewerkt wordt en wat dit 
betekent voor de bereikbaarheid.

Fase A: Kombord Uithuizermeeden 
tot Spoorwegovergang 
Roodeschool
Uitvoering met bestemmingsverkeer en bus: 20 
mei 2019 - 14 juni 2019
Uitvoering met stremming alle verkeer: 17 juni 
2019 - 21 juni 2019. Bereikbaarheid station via 
N46 Roodeschool

Fase B: Spoorwegovergang 
Roodeschool tot N46
Uitvoering met bestemmingsverkeer: 11 juni 
2019 - 23 augustus 2019
Uitvoering met stremming alle verkeer:
• Gedeelte Spoorwegovergang t/m kruising 

treinstation (nachtwerk) 14 juni - 16 juni 
2019 tijdens buitendienststelling treinver-
keer

• Gedeelte kruising treinstation tot kruising 
Ubbegalaan 26 augustus 2019 - 30 au-
gustus 2019. Station bereikbaar via Uit-
huizermeeden

• Gedeelte kruising Ubbegalaan to N46 2 
september 2019 - 6 september 2019. 
Station is bereikbaar via Uithuizermeeden

Fase C: Kombord Oosteinde 
(Spijksterweg) tot N46
Uitvoering met bestemmingsverkeer: 20 au-
gustus 2019 - 9 oktober 2019
Uitvoering met stremming alle verkeer: 10 ok-
tober 2019 - 18 oktober 2019

Fase D: Aansluiting N363 met N46
Uitvoering met bestemmingsverkeer: 14 okto-
ber 2019 - 1 november 2019
Uitvoering met stremming alle verkeer: 2 & 3 
november 2019 (weekend)

Contactgegevens
Calamiteitennummer 
• 050 - 549 40 80 (tijdens kantooruren)
• 06 - 22 25 79 31 (buiten kantooruren)
Kijk ook op www.roodeschool.net/hooilandse-
weg

Vernieuwing Hooilandseweg (N363)

Oproep kerngroep Gezondheidsbeleid

Roodeschool
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Wie wordt onze 
nieuwe burgemeester?

1. Mijn burgemeester is vooral

2. Mijn burgemeester is

3. Mijn burgemeester is

4. Mijn burgemeester

5. Mijn burgemeester heeft ervaring vanuit

6. Mijn burgemeester zorgt voor een sterke

7. Mijn burgemeester richt zich op uitdagingen van

8. De houding van mijn burgemeester is

9. Mijn burgemeester is bij evenementen

10.      Mijn burgemeester is een

Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Het 
Hogeland dan zie ik iemand die ...

Mijn postcode is:  _ _ _ _   _ _ 
Zonder postcode is uw inzending niet geldig

ambitieus

behoudend

daadkrachtig en snel

organiseert draagvlak

politiek en bestuur

positie in de regio

vandaag

zakelijk

zichtbaar aanwezig

burgermoeder / burgervader

ervaren

vooruitstrevend

wijs en bedachtzaam

geeft instructies

samenleving en bedrijfsleven

gemeente

de toekomst

informeel

betrokken op de achtergrond

ambassadeur / boegbeeld

Gemeente Het Hogeland is op zoek 
naar een nieuwe burgemeester. 

Waar moet de nieuwe burgemeester 
haar/zijn focus op leggen en welke 
eigenschappen moet zij/hij hebben? Laat 
het ons weten via de stellingen. 

Hoe vult u de stellingen in?
Welke eigenschap vindt u dat de nieuwe 
burgemeester moet hebben?
Bent u het meest eens met de rechter 
eigenschap? Dan zet u daar een kruis. 
Maar ligt uw voorkeur meer in het 
midden? Dan kunt u daar een kruis 
zetten.

eigenschap A          eigenschap B

Heeft u nog andere ideeën over hoe u 
de nieuwe burgemeester ziet? Laat het 
weten bij de open vraag.

Inleveren
Stuur deze pagina naar:
Gemeente Het Hogeland
o.v.v. Nieuwe burgemeester Het 
Hogeland
Antwoordnummer 99809
9980 ZA Uithuizen

Of breng de lijst langs op één van de 
gemeentelijke locaties:
Bedum, Schoolstraat 1
Leens, R. Ritzemastraat 2
Winsum, Hoofdstraat W 70
Uithuizen, Hoofdstraat-West 1

U kunt de vragenlijst ook online 
invullen:
www.burgemeesterhethogeland.nl

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
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