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Van het college
Elke dinsdag vergadert het college van bur-
gemeester en wethouders. Op 28 mei heeft 
het college geen besluiten genomen die ge-
volgen hebben voor een groter publiek. 

Het college hecht grote waarde aan openheid en 
transparantie. Daarom vindt u de besluitenlijsten op 
de website via www.hethogeland.nl/college. Hierin 
staat ook vermeld bij welke openbare bijeenkomsten 
de leden van het college aanwezig zijn.

Zaterdagmiddag 22 juni a.s. vindt 
in het Trefcentrum in Bedum de 
Veteranendag 2019 plaats.  Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd 
voor alle inwoners met een ach-
tergrond als veteraan, oorlogs- of 
dienstslachtoffer en weduwen en 
weduwnaars van veteranen. 

Persoonlijke uitnodiging
Alle veteranen, woonachtig in gemeen-
te Het Hogeland, die bekend zijn bij het 
Veteraneninstituut hebben onlangs een 
uitnodiging voor deze bijeenkomst ont-
vangen. Veteranen die niet bekend zijn 
bij het Veteraneninstituut, zijn ook van 
harte welkom. Evenals militairen die 
uitgezonden zijn naar een missie en op 

dit moment nog in actieve dienst zijn en 
nog niet bij dit instituut staan ingeschre-
ven. 

Meer info
Wilt u meer informatie over de bijeen-
komst en/of ook aanwezig zijn op 22 
juni? Aanmelden is mogelijk tot 11 juni 
a.s. Voor nadere informatie kunt u bel-
len met projectteam Het Hogeland, via 
telefoon: 088 - 345 8515. Of kijk op de 
website www.hethogeland.nl, onder 
Nieuws > Veteranendag 2019  

Veteranendag 2019 in gemeente Het Hogeland 

Gesloten op Tweede Pinksterdag
Op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni 2019, zijn de gemeente-
locaties gesloten. Deze sluiting geldt ook voor Werkplein Ability, de 
gemeentewerven en de milieustraten.

Gewijzigde afvalroutes
Voormalig gemeente Bedum: de groene route wordt verplaatst 
van maandag 10 juni naar zaterdag 8 juni.
Voormalig gemeente Winsum: de groene route wordt verplaatst 
van maandag 10 juni naar zaterdag 8 juni.
Voormalig gemeente De Marne: de groene route wordt verplaatst 
van maandag 10 juni naar vrijdag 7 juni.
Voormalig gemeente Eemsmond: de grijze route wordt verplaatst 
van maandag 10 juni naar vrijdag 14 juni.

Van 11 juni tot 6 september wordt 
gewerkt aan de Hooilandseweg 
in het gebied vanaf de spoor-
wegovergang Roodeschool tot de 
Eemshavenweg. Daarom moet u 
rekening houden met stremmin-
gen in de volgende periodes. 

Tussen 11 juni en 23 augustus:
alleen bereikbaar voor bestem-
mingsverkeer: aanwonenden kun-
nen hun huizen bereiken en win-
kels/bedrijven zijn bereikbaar.

Tussen 14 en 16 juni: gedeelte 
tussen de spoorwegovergang tot 

en met de kruising van het trein-
station (’s nachts).

Tussen 26 augustus en 30 au-
gustus: gedeelte van de kruising 
treinstation tot kruising Ubbega-
laan. Treinstation bereikbaar via 
Uithuizermeeden.

Tussen 2 september en 6 sep-
tember: gedeelte kruising Ubbe-
galaan tot de Eemshavenweg. 
Treinstation bereikbaar via Uithui-
zermeeden.

Contactgegevens
Bij calamiteiten kunt u contact 
opnemen. Tijdens kantooruren is 
dat via telefoonnummer 050 - 549 
4080 en buiten kantooruren 06 - 
22 25 79 31.

Kijk ook op www.roodeschool.net/
hooilandseweg

Werkzaamheden Hooilandseweg Stremmingen spoorwegover-
gang tot Eemshavenweg tussen 11 juni en 6 september
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(Weg)werkzaamheden
Op verschillende locaties in de gemeente wordt gewerkt aan de 
weg.

Een aantal fietspaden wordt verbreed. Daarom kunt u van 4 juni 
tot 9 juli geen gebruik maken van het fietspad Meedsterweg, van 
de Tuinbouwweg in Uithuizermeeden tot de Tilweg in Roodeschool. 
Ook is in deze periode het Bospad in Uithuizermeeden afgesloten 
voor het verkeer. De fietspaden Uithuizerweg en Schapeweg in 
Uithuizermeeden zijn vanaf deze week twee weken afgesloten.

Sinds 27 mei kunt u geen gebruik maken van de Tinallingerweg 
tussen Baflo en Tinallinge. De werkzaamheden lopen een week 
uit. De stremming duurt tot 14 juni. Als u van Tinallinge naar Baflo 
of van Baflo naar Tinallinge of Onderdendam reist, wordt u omge-
leid via Winsum. Tinallinge is bereikbaar via de Abbeweersterweg 
of Venneweg vanaf Onderdendam. Het bedrijventerrein in Baflo 
bereikt u via Baflo. Het is niet mogelijk om Baflo of Tinallinge te 
bereiken via de Takkebosserweg.

Donderdag 13 en vrijdag 14 juni wordt gewerkt aan de Greedeweg, 
bij Oosteinde. Het deel tussen de aansluiting Toppinga’s-Weg tot 
de Radsweg is gestremd voor alle verkeer. De Radsweg, D. Lud-
desweg en Buitenweg kunt u bereiken via de Hooilandsweg.

De paden in het Bedumerbos worden vernieuwd. Het bos is daar-
om van 10 tot en met 21 juni niet toegankelijk voor het publiek.
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Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het bouwen van 6 woningen, Torenvalk (28-5-
2019)
Bedum • Het bouwen van een woning, Boterdiep Wz 40 
A (24-5-2019) • Het melden van brandveilig gebruik, De 
Vlijt 14 (28-5-2019)
Oldenzijl • Het plaatsen van een windmolen, Dijkumer-
weg 9 (27-5-2019)
Oosternieland • Het plaatsen van een windmolen, Den 
Hoornsterweg 2 (27-5-2019)
Pieterburen • Het herinrichten van een parkeerplaats, 
achter Hoofdstraat 107 (27-5-2019) • Het vervangen 
van een dakkapel, Hoofdstraat 85 (28-5-2019)
Sauwerd • Het bouwen van een werktuigenberging, 
Singelweg 2 (27-5-2019)
Uithuizermeeden • Het bouwen van een woning, Ei-
kenlaan 14 (23-5-2019) • Het plaatsen van een windmo-
len, Paaptilsterweg 14 (28-5-2019)
Winsum • Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een nieuwe kap, Nieuwstraat 26 (28-5-2019)
Zuurdijk • Het bouwen van een gastenverblijf, Katten-
burgerweg 2A (28-5-2019)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevings-
vergunning verleend voor:
Adorp • Het kappen van 2 iepen en 1 es aan de Toren-
weg 8 / de Kleine Straat 1 (28-5-2019).
Mensingeweer • Het kappen van een es en een es-
doorn op het perceel naast Hoofdstraat nr. 4 (29-5-2019)
Uithuizen • Het plaatsen van een carport, Everdina van 
Berumlaan 9 (29-5-2019) • Het plaatsen van gevelrecla-
me, Industrieweg 14b (27-5-2019)
Uithuizermeeden • Het aanbrengen van naamaandui-
ding op de gevel, Hoofdstraat 61a (27-5-2019)
Ulrum • Het bouwen van een loods, Haarlanden 1 (29-
5-2019)
Warffum • Het bouwen van een woning, De Woldering 
2 (23-5-2019) • Het renoveren van een dak, Hoofdstraat 
24 (23-5-2019)
Wetsinge • Het bouwen van een kapschuur, Meeden-
weg 5 (28-5-2019) • Het bouwen van een paardenstal, 
Meedenweg 5 (23-5-2019)
Winsum • Het aanleggen van Sportlandschap Win-
sum-West (27-5-2019) • Het kappen van 2 essen nabij 
de Garnwerderweg 9 (23-5-2019)
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: 
Roodeschool • Het bouwen van een woning, Wester-
dijkstraat 13 (21-6-2019)
Uithuizen • De opslagruimte veranderen in een trimsa-
lon, R.P. Dojesweg 11 i(26-6-2019)
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen, Westerhorn-
seweg 18 (28-6-2019)
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tussen 
haakjes vermeld

Ontwerpbesluit  omgevingsvergun-
ning voor het verbouwen van een 
monumentale boerderij aan Bokum 6 
te Kloosterburen (uitgebreide proce-
dure).

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken 
bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbou-
wen van een monumentale boerderij aan Bokum 6 te 
Kloosterburen.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen vanaf 6 juni 2019 gedurende 6 weken 
tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofd-
straat-West 1. 
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar 
keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt in-
gediend bij burgemeester en wethouders van gemeente 
Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. 
Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres 
en de datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden 
tegen welk besluit die is gericht en dient de redenen 
daarvoor te bevatten.

Rectificatie verleende omgevingsver-
gunning

Eenrum • In de publicatie van 22 mei 2019 is gepubli-
ceerd dat er een vergunning is aangevraagd voor het 
plaatsen van lichtmasten aan de Jodengang 14 in Een-
rum. Dit is niet juist. De aanvraag is gedaan voor de 
locatie bij de voetbalvereniging, J.J. Willingestraat 2 in 
Eenrum.

Evenementenvergunningen

De burgemeester heeft een evenementenvergunning 
verleend voor:
Leens • Ede Staal Muziekfestival op 21 september 
2019 van 13.00 uur tot 01.30 uur op diverse locaties in 
Leens (verzenddatum 28-05-2019)
Uithuizen • Dag van het Kasteel op 10 juni 2019 van 
13.00 tot 17.00 uur op de Menkemaborg te Uithuizen 
(verzenddatum 23-05-2019) • Braderie op 14 juni 2019 
van 13.00  tot 20.00 uur in Hoofdstraat-Oost, Kerkplein 
en Hoofdstraat-West te Uithuizen (verzenddatum 27-
05-2019)
Uithuizermeeden • Beach Event op 5 juli en 6 juli 2019 
op het Sportpark Meij, Grote Hadderstraat 1 te Uithui-
zermeeden (28-05-2019)
Winsum • Vakantiespeldagen op 21 t/m 23 augustus 
2019 in de Ripperdahal in Winsum (28-05-2019)
Zandeweer • Een voetbaltoernooi op  24 augustus 2019 
van 10.00 uur tot 24.00 uur op de locatie Sportpark Zan-
deweer, Veilingweg 14-a te Zandeweer (verzenddatum 
28-05-2019)
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.

Ontheffing

Warfhuizen • Ontheffing van het houden van een 
vreugdevuur op 10 juni 2019 van 19.30 uur tot 21.00 uur 
op de locatie Vaart Oostzijde aan de Oostzijde van de 
Kromme Raken, tussen de weg en de vaart achter de 
brug “Looptil” te Warfhuizen (verzenddatum 27-5-2019)

Vastgesteld bestemmingsplan ‘De 
Streekweg 16 Den Andel’ 

Op  22 mei 2019 heeft de gemeenteraad van gemeente 
Het  Hogeland het bestemmingsplan ‘De Streekweg 16  
Den Andel’ gewijzigd vastgesteld.   Het bestemmings-
plan maakt de bouw van een woning mogelijk  op een 
gedeelte van het perceel  De Streekweg 16 Den An-
del.  Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan. Om het plan mogelijk te maken dient 
een deel van de gronden die op dit moment de bestem-
ming ‘tuin’ heeft te worden gewijzigd in ‘wonen ‘ met 
daarop een bouwvlak. Het bestemmingsplan De Streek-
weg 16 Den Andel maakt dit mogelijk.
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter 
inzage heeft gelegen, is een aantal wijzigingen door-
gevoerd, dit omdat het ontwerpbestemmingsplan niet 
geheel overeenstemde met het uiteindelijke bouwplan 
van initiatiefnemer en de tekst van de toelichting niet 
helemaal in overeenstemming was met de regels en 
de  plankaart. De essentie van het plan is ongewijzigd, 
namelijk het mogelijk maken van een woning op een ge-
deelte van het perceel  De Streekweg 16 te Den Andel.
U kunt het bestemmingsplan inzien van 6 juni 2019 tot 
en met 16 juli 2019 op het gemeentehuis,  Hoofdstraat 
West 1 in Uithuizen. Ook kunt u het bestemmingsplan 
op internet bekijken via https://bit.ly/2HzBbrX. 
Gedurende de genoemde termijn kunnen belangheb-
benden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State,  Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag.
Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de bo-
vengenoemde inzagetermijn voor:
• Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
• Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker-

wijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij de 
gemeenteraad naar voren te brengen;

• Iedere belanghebbende, voor zover het beroep 
wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeen-
teraad bij de vaststelling van het plan heeft aan-
gebracht.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking 
daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroep-
stermijn een verzoek om voorlopige voorziening is in-
gediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking 
totdat op dat verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland

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.


