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Van het college
Elke dinsdag vergadert het college van bur-
gemeester en wethouders. Op 21 mei heeft 
het college onder andere gesproken over 
de kandidaten voor een lokale omroep in de 
gemeente Het Hogeland. De volledige be-
sluitenlijst van de vergadering vindt u op de 
website via www.hethogeland.nl/college.

Nadere informatie voor raad over kandida-
ten lokale omroep
Het college legt de gemeenteraad op 5 juni aanstaan-
de nadere informatie voor op basis waarvan de raad 
een besluit kan nemen over welke lokale omroep in 
aanmerking komt als media-instelling voor de ge-
meente Het Hogeland. Voor die positie hebben zich 
twee kandidaten gemeld: RTVi Het Hogeland en de 
Stichting Lokale Zender Het Hogeland. Het Commis-
sariaat voor de Media vraagt de gemeenteraad om 

advies welke van de twee instellingen voor een uit-
zendlicentie voor vijf jaar in aanmerking moet komen.
De kwestie is in de raadsvergadering van 8 mei aan 
de orde geweest. De raad vroeg het college toen 
om extra informatie. Die is door de beide kandidaten 
aangeleverd. Het college legt die informatie nu voor 
aan de gemeenteraad zonder zelf een voorkeur uit 
te spreken.

Vorige week woensdagochtend 
werden we in alle vroegte weer op-
geschrikt door een zware aardbeving 
in Westerwijtwerd. Opnieuw werden 
we ermee geconfronteerd dat de 
gaswinning in Groningen een crisis 
heeft veroorzaakt en nog steeds ver-
oorzaakt. Een crisis van onveiligheid 
die niet te accepteren is. Groningers 
hebben recht op dezelfde mate van 
veiligheid als alle andere inwoners 
in Nederland. En hoewel er zich ge-
lukkig geen persoonlijke ongevallen 
hebben voorgedaan, is er opnieuw 
veel schade aangericht. Schade aan 
woningen, gebouwen en psychische 
schade. Angst, boosheid slaan om 
in stress en schade aan fysieke 
gezondheid. Wat, vragen wij ons af, 

wat kun je eigenlijk nog zeggen, als 
je met grote woorden als bestuurder 
het risico loopt ook zelf niet meer 
geloofwaardig te zijn, omdat u geen 
woorden, geen bestuurlijke taal meer 
wil horen maar vooral wil zien en 
ervaren dat er iets echt verandert? En 
toch, onze bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid brengt met zich mee dat we 
nog iets meer zeggen:

Allereerst, de oorzaak van deze crisis 
moet worden weggenomen; de gas-
winning moet nog verder en sneller 
omlaag. 

Schades moeten sneller en royaler 
worden afgewikkeld. We moeten weg 
uit de op wantrouwen gebaseerde 

bureaucratie en royaal mensen tege-
moet komen in datgene waar ze recht 
op hebben. 

Laat elke bestuurder, het Rijk voorop, 
en alle andere betrokken instanties, 
in vredesnaam zorgen voor een ver-
snelling in de zo hard noodzakelijke 
aanpak van de versterking.

En ten slotte, laten wij met elkaar 
zorgen voor de gezondheid van onze 
inwoners. De voorstellen liggen klaar, 
de plannen zijn er, nu het geld en de 
daden. 

Namens college gemeente Het Ho-
geland,
Burgemeester Henk Jan Bolding

Aardbeving Westerwijtwerd woensdag 23 mei 

Agenda Raad Het Hogeland

Op woensdag 5 juni vergadert de gemeenteraad van Het Hoge-
land om 19.00 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.

Besluitvormend n.a.v. eerdere opiniërende bespreking
• 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.
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en 
Zorg (PG&Z). De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen 
voor wijziging van de GR in verband met de positionering van de 
GGD.

Opiniërend en besluitvormend*
* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een 
latere vergadering neemt.
• Concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020 Omge-
vingsdienst Groningen. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen 
van het concept van de jaarrekening 2018 en de ontwerp begroting 
2020 en geen zienswijze in te dienen.
• Jaarstukken 2019 Regio Groningen-Assen. De raad wordt ge-
vraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Regio 
Groningen Assen en geen zienswijze in te dienen.
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorgani-
satie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. De raad wordt gevraagd 
het college van B&W toestemming te verlenen tot het wijzigen van 
de Gemeenschappelijke Regeling.
• Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Gro-
ningen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het wijzigen van 
de Gemeenschappelijke regeling en (plaatsvervangende) leden van 
het Algemeen Bestuur aan te wijzen.
• Plan van aanpak Begraafbeleid. Het plan van aanpak wordt ter 
kennis van de raad gebracht en de raad wordt gevraagd de daarin 
opgenomen kaders vast te stellen.
• Jaarstukken 2018, actualisatie begroting 2019 en beleidsbegroting 
2020 Veiligheidsregio Groningen. De raad wordt voorgesteld kennis 
te nemen van de jaarstukken 2018, de actualisatie begroting 2019 
en de ontwerp Beleidsbegroting 2020 en op laatstgenoemde een 
zienswijze in te dienen.

Ter bespreking
• Rapport Team Huurdersfront met betrekking tot Woningstichting 
Wierden en Borgen. Op verzoek van het raadslid Heres (gesteund 
door meerdere raadsleden) wordt genoemd rapport (ingekomen 
stuk raadsvergadering 22 mei 2019)  in bespreking gegeven.

De raadsstukken zijn te vinden op de website: 
www.raadhethogeland.nl.

Vrijdag 24 mei is in Usquert 
een woning voor een perio-
de van zes maanden geslo-
ten. In april van dit jaar werd 
hier door de politie een hen-
nepkwekerij ontdekt en ont-
manteld.

Bevoegdheid burgemeester
Waarnemend burgemeester Henk 
Jan Bolding van de gemeente Het 
Hogeland heeft op basis van arti-
kel 13b Opiumwet, ook wel ‘Wet 
Damocles’ genoemd, besloten 
de woning voor zes maanden te 
sluiten. Deze bestuursrechtelijke 
maatregel kan naast de strafrech-

telijke maatregel van de Politie en 
het Openbaar Ministerie worden 
opgelegd om overlast en gevaar-
lijke situaties onmiddellijk op te 
heffen.

Hennepkwekerij in uw 
buurt? Levensgevaarlijk!
Een hennepkwekerij lijkt mis-
schien onschuldig, maar is dat 
zeker niet. Henneptelers ver-
oorzaken regelmatig overlast in 
woningen, worden omringd door 
zware criminaliteit en maken de 
buurt onveilig. Het brandgevaar 
voor omwonenden is groot. Vaak 
tappen henneptelers op een on-

veilige manier elektriciteit af, 
waardoor er levensgevaarlijke si-
tuaties kunnen ontstaan. Ook leidt 
een hennepkwekerij regelmatig 
tot waterschade. 

Uw hulp
Help mee onveilige situaties te 
bestrijden. Een hennepkweke-
rij wordt vaak ontmanteld na tips 
van omwonenden. Uw hulp bij het 
melden van een mogelijke kweke-
rij is dus van groot belang. Heeft u 
vermoedens van een drugspand? 
Bel Politie, 0900-8844 of Meld 
Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Woning in Usquert gesloten vanwege illegale hennepteelt

Benieuwd naar de provinciale 
plannen voor de nieuwe rotonde 
in Sauwerd? Zoals vermeld in het 
gemeentenieuws van 1 mei  lig-
gen alle stukken tot en met 12 juni  

ter inzage bij de centrale balie in 
Uithuizen. Op verzoek van de 
dorpsbewoners is het plan ook in 
de Dorpswinkel in Sauwerd in te 
zien. Voor nadere informatie over 

de plannen kunt u contact opne-
men via het Klantcontactcentrum: 
088-3458888 en vragen naar de 
heer A. Spier. 

Plannen rotonde Sauwerd ook in te zien in de Dorpswinkel
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Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het plaatsen van een overkapping, Buizerd 19 (16-
5-2019) • Het plaatsen van een  tijdelijke woonunit, Sint Anner-
weg 2 (voorlopig adres) (17-5-2019)
Kantens • Het vergroten van een bewaarplaats, Klinkenbor-
gerweg 7 (17-5-2019)
Leens • Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, Reit-
diep, kadastraal Leens G 1501 en 1394 (17-5-2019)
Uithuizen • Het uitbreiden van een woning, Talmaweg 32 (16-
5-2019)
Ulrum • Het vervangen van een dak, Leensterweg 54 (22-5-
2019)
Usquert • Het slopen van een brandweerkazerne, Wadwer-
derweg 85 A (16-5-2019) • Het bouwen van 8 woningen, Bie-
wemastraat (20-5-2019)
Winsum • Het bouwen van een clubgebouw, Winsum West, 
kadastrale sectie I, perceelnummer 182 (20-5-2019) • Het slo-
pen van een schuur, Winsumerstraatweg 5 (22-5-2019)
Zandeweer • Het wijzigen van de gevel, Veilingweg 28 (21-
5-2019)
Zuidwolde • Het plaatsen van twee dakkapellen en het verho-
gen van het dak, Boterdiep Oz 10 (20-5-2019)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Kantens • Het bouwen van een melkveestal, Bredeweg 25 
(23-5-2019)
Onderdendam • Het tijdelijk afwijken van het bestemmings-
plan, Boterdiep Oz 13 (22-5-2019)
Uithuizen • Het kappen van een naaldboom, Schoolstraat 60a 
in Uithuizen (22-5-2019) • Het vervangen van handelsreclame, 
Molenerf 11 in Uithuizen (23-5-2019)
Uithuizermeeden • Het plaatsen van een schuur, Lutjeweg 4 
(15-5-2019)
Westernieland • Het bouwen van een loods, Westernielands-
terweg 18 (22-5-2019)

Winsum • Het plaatsen van 2 windmolens, Trekweg naar On-
derdendam 45 (20-5-2019) • Het plaatsen van gevelreclame, 
Het Aanleg 2 (20-5-2019) • Het uitbreiden van een ligboxenstal 
en het bouwen van een overkapping, Voslaan 1 (21-5-2019)
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.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn ver-
lengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Eemshaven • Het verbeteren van de watervoorziening, Oost-
polder 4 (2-7-2019)
Warffum • Het herstellen van 56 wooneenheden, Noor-
derstraat 24 (2-7-2019)
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tussen haakjes 
vermeld.
 
Ontwerp-omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland zijn voorne-
mens een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Zoutkamp • Het uitbreiden van de fabriek, Panserweg 14 in 
Zoutkamp.
Het ontwerpbesluit en de andere bij het ontwerpbesluit beho-
rende documenten liggen van 30 mei tot en met 11 juli 2019 ter 
inzage in het gemeentehuis in Uithuizen. 
Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen. U kunt uw zienswijze sturen naar Gemeente 
Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. 

Evenementen

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend 
voor:
Lauwersoog • Het houden van het Noordelijk Pinksterkamp in 
de Marnewaard te Lauwersoog van 8 tot en met 11 juni 2019 
(verzenddatum 21-05-2019)
Pieterburen • Het houden van een Lammetjesdag op 2 juni 

2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur op de locatie Broeksterweg 
24 te Pieterburen (verzenddatum 21-05-2019).
Uithuizen • Het organiseren van de Zwem4daagse van 25 t/m 
28 juni 2019 van 07.00 uur tot 09.00 uur en van 18.45 uur tot 
21.00 uur in zwembad De Dinge te Uithuizen (verzenddatum 
15-05-2019) • Het houden van de zomerstart Buurtvereniging 
Menkema van 18 juli tot en met 20 juli 2019 op het terrein van 
speeltuin De Aak in Uithuizen (verzenddatum 23 mei 2019)
Zoutkamp • Het houden van de Spelweek Zoutkamp van 20 
tot en met 22 augustus 2019 op het sportveld De Toerkamp 
te Zoutkamp (gewijzigde data, vergunning was eerder gepubli-
ceerd) (verzenddatum 21 mei 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.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een mel-
ding hebben ontvangen voor:
Winsum • Het perceel Voslaan 1, 9951 TJ Winsum. Het be-
treft hier melding voor het veranderen van een inrichting • Het 
perceel Onderdendamsterweg 33 B, 9951TD in Winsum. Het 
betreft hier melding voor het veranderen van een inrichting.
De melding valt onder het activiteitenbesluit en ligt vanaf 30 
mei 2019 gedurende 4 weken ter inzage bij het Klantencon-
tactcentrum in het gemeentehuis. De meldingen 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.

Stremmingen Uithuizermeeden tot spoor-
wegovergang tussen 20 mei en 21 juni 
Van 20 mei tot 21 juni wordt gewerkt aan de 
Hooilandseweg in het gedeelte tussen het plaats-
naambord van Uithuizermeeden tot de Spoor-
wegovergang van Roodeschool. Daarom moet u 
rekening houden met stremmingen in de volgen-
de periodes.

• Tussen 20 mei en 14 juni is de weg alleen 
bereikbaar voor bestemmingsverkeer: aan-
wonenden kunnen hun huizen bereiken en 
winkels/bedrijven zijn bereikbaar.

• Tussen 17 juni en 21 juni gestremd voor alle 
verkeer. Station is bereikbaar via Eemsha-
venweg, Roodeschool.

Contactgegevens
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen. Tijdens 
kantooruren is dat via telefoonnummer 050 - 549 
40 80 en buiten kantooruren 06 - 22 25 79 31.

Kijk ook op www.roodeschool.net/hooilandseweg

Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrij-
dag 31 mei 2019 zijn de gemeentelocaties geslo-
ten. Deze sluiting geldt ook voor Werkplein Ability 
en voor de gemeentewerven. De milieustraten in 
Usquert en Groningen zijn op donderdag 30 mei 
gesloten. Op vrijdag 31 mei zijn de milieustraten 
wel geopend.

Gewijzigde afvalroutes Hemelvaartsdag
Voormalige gemeente Bedum: de groene huis-
vuilcontainers 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 za-
terdag 1 juni.
Voormalige gemeente Eemsmond: de grijze 
route wordt verplaatst van donderdag 30 mei naar 
vrijdag 31 mei.
Voormalige gemeente De Marne: geen wijzigin-
gen.

Gesloten tijdens Hemelvaartsweekend

Werkzaamheden Hooilandseweg 

Blik op de Blink
Over een paar maanden is het weer prachtig winkelen op de Blink in 
Uithuizen en de omliggende straten. Naast de vele werkzaamheden 
aan de haven op de Blink en de nieuwe brug bij de Snik is er ook ge-
start met de nieuwe inrichting van het plein. Rondom de haven komt 
straatwerk van gezaagd natuursteen en wordt er hard gewerkt aan 
het boomplantvak aan de kop van de Blink. Dit vak van circa 10 bij 10 
meter heeft een omranding van natuurstenen banden en krijgt rondom 
de vier te plaatsen bomen een afdekking van gebroken natuursteen.

De winkels op de Blink zijn bereikbaar. Dus kom langs 
en werp zelf een blik!


