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Van het college
Elke week vergadert het college van burge-
meester en wethouders. Op 7 juni heeft het 
college onder andere gesproken over het 
opheffen van de culturele raad Eemsmond. 
De volledige besluitenlijst van de vergade-
ring vindt u op www.hethogeland.nl/college.

College heft culturele raad Eemsmond op
Het college heeft besloten de Stichting Culturele 
Raad Eemsmond per 1 januari 2020 op te heffen. De 
raad ontving jaarlijks een subsidie van 15.000 euro. 
Het college heeft andere bestemmingen voor dat 
geld. Voor de organisatie van Open Monumentendag 
komt 2.500 euro beschikbaar. Het college wil jaarlijks 

een ‘Cultuurdorp’ aanwijzen; daarvoor komt 1.500 
euro beschikbaar. De resterende 11.000 euro wordt 
gebruikt voor incidentele cultuursubsidies. Het colle-
ge wil op termijn komen tot een nieuw orgaan dat 
adviseert over kunst en cultuur in de hele gemeente.

Kom zaterdag 22 juni naar het 
leukste festival over afval: Het 
Hogelandster Afvalfestival

Afval, op het eerste gezicht niet be-
paald het meest sexy onderwerp, 
toch? Of juist wel? Graag laten we u 
tijdens het Hogelandster Afvalfestival 
zien wat er allemaal mogelijk is met 
afval. Geniet van straattheater en doe 
mee aan de quiz. Laat u verrassen 
door grappige acts en leuke workshops 
zoals kwallen maken van flessen. Wie 
wordt de  super-inzamelaar van de dag 
en wint de aantrekkelijke prijs? Ontdek 
hoe een kliko gewogen wordt en laat 
uw (klein)kind eens in die vuilniswagen 
zitten. En... stap binnen in de toekomst, 
in De Afvaldroom! Daar ontdekt u ma-
nieren om minder afval te produceren. 
Want daar gaat het tenslotte om: meer 
doen, met minder afval!

Tijd en locatie
Zaterdag 22 juni 2019 van 10.00 uur tot 
15.00 uur in Leens, R. Ritzemastraat 9f 
(locatie Beheer en Onderhoud). Neem 
gerust familie, buren, vrienden of ken-
nissen mee. Er is van alles te beleven, 
voor jong en oud. 

Waarom Het Hogelandster 
Afvalfestival? 
In Nederland, en dus ook in Het Hoge-
land, produceren we teveel huishou-
delijk afval. Daarmee gaan we teveel 
grondstoffen verloren. Grondstoffen 
die we nog goed zouden kunnen ge-
bruiken. Dat is niet alleen zonde, dat is 
ook een probleem. Want grondstoffen 
zijn niet oneindig en raken na verloop 
van tijd op. Als gemeente gaan we voor 
een schoner Hogeland. Dat kunnen we 
alleen maar samen met u. 

Wat willen we bereiken? 
200 kilogram... Dat is de gemiddelde 
hoeveelheid afval die we in Het Hoge-
land per jaar per persoon produceren. 
Dat is veel. En ligt een stuk boven het 
gemiddelde in Nederland, dat bij ver-
gelijkbare gemeenten op 141 kg zit. 
Dat willen we in 2025 terug brengen 
naar 30 kg per persoon per jaar. Een 
hele uitdaging! Als gemeente gaan we 
de manier van afvalinzameling aan-
passen. Dat doen we nu nog op vier 
verschillende manieren, zoals het in 
de voormalige gemeenten Bedum, De 
Marne, Winsum en Eemsmond ging. 
Vanaf 2021 gaan we dat in Het Hoge-
land op één en dezelfde manier doen. 
Dan gaat elke Hogelandster ook het-
zelfde tarief betalen. 

Meer weten? 
Volg ons op @HetHogeland, op 
Facebook gemeente Het Hogeland en 
kijk op www.hethogeland.nl.

Minder afval in Het Hogeland, denkt en doet u met ons mee? 

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 op-
nemen. 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

Werkzaamheden Hooilandseweg Stremmingen spoorwegover-
gang tot Eemshavenweg tussen 11 juni en 6 september

Agenda Raad Het Hogeland

Op woensdag 19 juni vergadert de gemeenteraad van Het 
Hogeland 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 de 
website 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 te-
voren aanmelden bij de griffie via telefoonnummer 088 - 345 
8888 of mail naar griffie@hethogeland.nl.

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

Opiniërend en besluitvormend*
* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in 
een latere vergadering neemt.
• Ontwerpbegroting GR PG&Z 2020 en jaarverslag en jaar-
rekening GR PG&Z 2018. De raad wordt gevraagd kennis te 
nemen van het jaarverslag en jaarrekening PG&Z 2018 en 
de ontwerpbegroting 2020 GR Publieke Gezondheid & Zorg 
en voor laatstgenoemde geen zienswijze in te dienen.

Aansluitend op de raadsvergadering vindt er een informatie-
bijeenkomst plaats over de Vier Centrumplannen waarvoor 
een NPG-bijdrage is toegezegd. 

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

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor:
Adorp • Het bouwen van een berging, Zuiderstraat 15 
(3-6-2019)
Bedum • Het plaatsen van zonnepanelen, Industrieweg 
22 (5-6-2019)
Uithuizen • Het brandveilig gebruik van een school, 
Oude Tilsterweg 2 (3-6-2019) • Het bouwen van een 
loods, Eemsweg 2 (4-6-2019)
Winsum • Het vervangen van een tuinhuis met overkap-
ping, Tulpstraat 10 (4-6-2019)
Zandeweer • Het bouwen van een dorpshuis, Veiling-
weg 1A (3-6-2019)
Zoutkamp • Het plaatsen van een dakterras, Dorps-
plein 1 (4-6-2019)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevings-
vergunning verleend voor:
Adorp • Het kappen van 14 essen, Provincialeweg (ter 
hoogte van nr. 1 t/m 5) (6-6-2019)
Baflo • Het kappen van een rode beuk, Wilhelminalaan 
72 (4-6-2019)
Niekerk • Het onderhouden van een monument, Zout-
kamperweg 1 (4-6-2019)
Onderdendam • Het kappen van een atlasceder en een 
taxus, Stadsweg 17 (3-6-2019)

Oudeschip • Het bouwen van een werktuigenloods, 
Derk Luddesweg 5 (5-6-2019)
Uithuizen • Het realiseren van een doorgang tussen 2 
schuren, Oude-Dijk 27 (3-6-2019)
Uithuizermeeden • Het uitvoeren van onderhoud aan 
de kerkschuur, Torenstraat 33 (6-6-2019)
Ulrum • Het plaatsen van een opslagloods, Elenster-
weg 29 (3-6-2019) • Het kappen van een watercipres, 
Trekweg 7 (6-6-2019)
Winsum • Het bouwen van een woning, Munster, Tas-
veld 17 (3-6-2019)
Zandeweer • Het kappen van 2 douglassparren, Vel-
lingweg 38 (6-6-2019)
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.

Evenementenvergunning 

De burgemeester heeft een evenementenvergunning 
verleend voor:
Baflo • Het houden van de intocht van Sinterklaas op 16 
november 2019 van 13.15 uur tot 14.30 uur (verzendda-
tum 04-06-2019)
Eenrum • Het houden van Draverijen Eenrum op 14 
augustus 2019 op Sportpark Eenrum van 14.00 uur tot 
21.30 uur (verzenddatum 5 juni 2019)
Oosteinde • Het houden van de kinderspeelweek in 
Oosteinde op het weiland tegenover Spijksterweg 23 

op 29 juli tot en met 31 juli 2019 (verzenddatum 4 juni 
2019)
Uithuizermeeden • Het houden van een Relatiedag 
Agrifirm op 28 juni 2019 van 13.30 uur tot 19.00 uur aan 
Dwarsweg 34 (verzenddatum 06-06-2019).
Ulrum • Het houden van de Huttenbouw Ulrum van 29 
juli tot en met 1 augustus 2019 op Sportpark De Kleij 
(verzenddatum 3 juni 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. 

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 ver-
trokken zonder aangifte van verhuizing te hebben ge-
daan. U vindt de bekendmaking op  www.hethogeland.
nl/ officielebekendmakingen.

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.

Bij WijkLeerbedrijf Winsum verrichten leerlingen 
allerlei werkzaamheden passend bij hun opleiding. 
Dit is bijvoorbeeld huishoudelijk werk, strijken, bed 
opmaken en verschonen en het voorbereiden van 
een maaltijd. Maar ook boodschappen doen, een 
spelletje spelen, cake bakken, de hond uitlaten en 
natuurlijk gewoon een wandeling en een praatje 
maken. Per situatie wordt tijdens een intakegesprek 
besproken wat voor u de mogelijkheden zijn. De 
leerlingen lopen stage op werkdagen tussen 10:00 
- 12:00 uur en 13:00 - 15:00 uur (behalve in de 
schoolvakanties).

Wie komt in aanmerking?
Heeft u geen indicatie voor thuiszorg, maar wel 
behoefte aan een helpende hand? En vindt u het 
leuk leerlingen op weg te helpen naar hun diploma? 
Bent u zelf in staat aanwezig te zijn en aanwijzin-
gen te geven, dan kunt u een beroep doen op het 

WijkLeerbedrijf. Dat kan tijdelijk of op een vast mo-
ment voor een periode. WijkLeerbedrijf Winsum is 
er voor iedereen in de regio die extra hulp kan ge-
bruiken, van jong tot oud! Je wordt geholpen door 
leerlingen in de leeftijd tussen 16 en 55 jaar, van 
de Entree-opleiding Dienstverlening & Zorg niveau 
1 van het Alfa-college.

Meer weten?
Neem contact op met coördinator Saskia Brink via 
winsum@wijkleerbedrijf.nl of 06 - 835 680 14.

Aanvragen koninklijke onderscheiding Lintjesregen 2020

Elk jaar worden inwoners onderscheiden voor hun persoonlijke, bijzon-
dere verdiensten. Inwoners die in aanmerking komen voor een konink-
lijke onderscheiding hebben zich gedurende een langere tijd ingezet 
voor de samenleving. Dat kan op verschillende manieren, zoals lid zijn 
van een bestuur of bijvoorbeeld het organiseren van allerlei evene-
menten voor de gemeenschap. Het gaat in ieder geval om onbetaalde 
activiteiten, gedurende een periode van tenminste twintig jaar, voor 
een aanzienlijk aantal uren per week. 

Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Of hebt u een vraag? 
Neem dan contact op met de bestuursassistenten van de gemeente 
Het Hogeland, via bestuur@hethogeland.nl of 088 – 345 8888. Als u 

iemand wilt voordragen voor de Lintjesregen in 2020 dan moet uw aanvraag uiterlijk 15 juli 2019 binnen 
zijn. Meer informatie, bijvoorbeeld over de procedure en voorwaarden, vindt u op www.lintjes.nl.

Inloopspreekuur Meldpunt 
Onafhankelijke Raadsman
Het Meldpunt Onafhankelijke Raadsman houdt - als proef - 
inloopspreekuren op locatie. Op dinsdag 18 juni van 9.00 tot 
11.00 uur is er een inloopspreekuur op de gemeentelocatie 
Uithuizen. 

Wat kunt u melden?
Bij het Meldpunt Onafhankelijke Raadsman kunt u klachten 
melden over schadeafhandeling en versterking als gevolg 
van gaswinning. De Raadsman gaat samen met een scha-
demelder op zoek naar een oplossing van het probleem, in 
overleg met de betrokken partijen (zoals CVW, NAM, NCG 
of TCMG). 
 
Waarom een inloopspreekuur op locatie? 
Het Meldpunt Onafhankelijke Raadsman wil laagdrempelig 
zijn en zoveel mogelijk mensen in de provincie Groningen 
bereiken. Daarom zijn er als proef inloopspreekuren op 
meerdere locaties in de provincie Groningen. In maart en 
april is dat gebeurd in het gemeentehuis van Appingedam 
en het voormalige gemeentehuis van Ten Boer.

(Weg)werkzaamheden

Op verschillende locaties in de gemeente wordt gewerkt aan 
de weg.
Eenrum • Donderdag 13 juni kunt u geen gebruik maken 
van de Dwarsweg bij Eenrum.
Oosteinde • Donderdag 13 en vrijdag 14 juni wordt gewerkt 
een de Greedeweg, bij Oosteinde. Het deel tussen de aan-
sluiting Toppinga’s-Weg tot de Radsweg is gestremd voor 
alle verkeer. De Radsweg, D. Luddesweg en Buitenweg 
kunt u bereiken via de Hooilandseweg.

Handig, zo’n hulp in de buurt!


