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Van het college

Elke week vergadert het college van burge-
meester en wethouders. Op 11 juni sprak het 
college onder andere over het verlengen van 
de pilot ‘Ondersteuners Jeugd en Gezin’. De 
volledige besluitenlijst vindt u op de website 
via www.hethogeland.nl/college.

Pilot met ‘Ondersteuners Jeugd en Gezin’ 
twee jaar verlengd
Bij de huisartsenpraktijk in Winsum en bij de samen-
werkende huisartsen uit Warffum, Usquert en  Een-
rum (Stichting ‘De Pool’)) is een pilot geweest met 
Ondersteuners Jeugd & Gezin (OJG-ers). Die hou-
den spreekuur in de huisartsenparktijken. Vier OJG-
ers gaven van oktober 2017 tot en met december 
2018 vooral lichte, kortdurende GGZ-hulp aan kinde-
ren en hulp bij opvoeden aan ouders. De pilot is ge-
evalueerd. Daaruit blijkt onder meer dat de OJG-ers 
zorgen voor een vermindering van de druk op ‘zwaar-
dere’ specialistische zorg. Daarmee wordt ook geld 
bespaard. Het college heeft besloten de vier OJG-ers 
ook in 2019 en 2020 in te zetten.

Minder afval in Het Hogeland, denkt en doet u 
met ons mee?
Afval, op het eerste gezicht niet bepaald het meest sexy 
onderwerp, toch? Of juist wel? Graag laten we u tijdens 
het Hogelandster Afvalfestival zien wat er allemaal moge-
lijk 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 aantrekke-
lijke 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 
manieren 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 Onder-
houd). Neem gerust familie, buren, vrienden of kennissen 
mee. Er is van alles te beleven, voor jong en oud. 

Geen vervoer? Geen probleem!
We regelen pendelbussen vanuit Bedum, Winsum en Uit-
huizen naar het festival. Kijk voor meer informatie op de 
website www.hethogeland.nl/minderafval.

Waarom Het Hogelandster Afvalfestival? 
In Nederland, en dus ook in Het Hogeland, produceren 
we teveel huishoudelijk afval. Daarmee gaan teveel 
grondstoffen verloren, die we nog goed kunnen gebrui-
ken. 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 Ho-
geland. Dat kunnen we alleen maar samen met u. 

Wat willen we bereiken? 
200 kilogram... Dat is de gemiddelde hoeveelheid afval 
die we in Het Hogeland per jaar per persoon produce-
ren. Dat is veel. En ligt een stuk boven het gemiddelde 
van vergelijkbare gemeenten. Dat willen we in 2025 terug 
brengen naar 30 kg per persoon per jaar. Een hele uitda-
ging! We gaan de manier van afvalinzameling aanpas-
sen. Dat doen we nu nog op vier verschillende manieren, 
zoals het in de voormalige gemeenten Bedum, De Mar-
ne, Winsum en Eemsmond ging. Vanaf 2021 doen we 
dat in Het Hogeland op één en dezelfde manier. Dan gaat 
elke Hogelandster ook hetzelfde tarief betalen. 

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

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

Check áltijd uw recht op 
extra gemeentelijke vergoe-
dingen! Anders loopt u mis-
schien geld mis!

We brengen ze graag met enige 
regelmaat bij u onder de aan-
dacht: onze minimaregelingen, 
ook bekend als de MeeDoen!re-
gelingen. U kunt gebruik maken 
van de ‘Kindpakket’ regelingen via 
Stichting Leergeld zodat uw kind 
mee kan doen aan sportieve- en 
culturele activiteiten, zoals zwem-
les of muziekles. Ook kunt u voor 
uw kind een computer of fiets aan-
vragen. 

Aanvragen
Uw aanvraag kunt u doen bij 

Stichting Leergeld 
via de website www.
leergeldhoogeland.
nl. Leergeld kijkt al-
tijd samen met u 
naar de goedkoop-
ste oplossing. Als u 
bijvoorbeeld contact 
hebt met een maat-
schappelijk werker of 
de intern begeleider 
van school, dan kan 
een aanvraag voor sport of cultu-
rele activiteiten ook via hen lopen. 

Participatiefonds
Daarnaast kunt u ook gebruik 
blijven maken van het participa-
tiefonds. U kunt maximaal € 200,- 
per persoon per jaar krijgen. Alle 

informatie over de nieuwe- en be-
staande regelingen/vergoedingen 
en hoe u in aanmerking kunt ko-
men, vindt u op de website www.
hethogeland.nl onder het kopje 
‘hulp bij laag inkomen’.

Minimum inkomen of weinig vermogen? 

Werk in uitvoering
Op verschillende locaties in de gemeente wordt 
gewerkt aan de weg.

Op vrijdag 28 juni kunt u geen gebruik maken van de Kerk-
straat in Winsum.

Van woensdag 26 juni tot en met vrijdag 28 juni is de Ti-
nallingerweg tussen Baflo en Tinallinge gestremd voor 
gemotoriseerd vervoer. Fietsers kunnen wel gebruik maken 
van de weg. Als u van Tinallinge naar Baflo of van Baflo 
naar Tinallinge of Onderdendam reist, wordt u omgeleid 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.
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Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor:
Kloosterburen • Het bouwen van een schuur, Hoofd-
straat 26 (11-6-2019)
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen, Torenstraat 
12 (12-6-2019)
Warffum • Het splitsen van een pand, Noorderstraat 11  
(8-6-2019)
Winsum • Het wijzigen van de gevels en het aanpassen 
van de brandscheiding en kap, Regnerus Praedinius-
straat 1 (12-6-2019) • Het wijzigen van de situering van 
de woning, Driek van Wissenhof 9 (6-6-2019)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevings-
vergunning verleend voor:
Bedum • Het aanpassen van de terreininrichting, Indus-
trieweg 8 (12-6-2019)
Eemshaven • Het verbeteren van de watervoorziening 
in noordoost Groningen, Oostpolder 4 (6 juni 2019)
Leens • Het renoveren en herinrichten van een monu-
ment, Hoofdstraat 35 in Leens (7-6-2019)
Uithuizermeeden • Het plaatsen van een blokhut, Lan-
ge Drift 35 (11-6-2019)
Usquert • Het verplaatsen van zonnepanelen, Boer-
manjeweg 1 (6-6-2019)
Warfhuizen • Het kappen van een kastanjeboom, Ba-
ron van Asbeckweg 52 (13-6-2019)
Winsum • Het restaureren van een monument, Mo-
lenstraat 4 (7-6-2019) • Het verbouwen van een pand, 
Hoofdstraat W 7 (6-6-2019) • Het wijzigen van de situe-
ring van de woning, Driek van Wissenhof 9 (12-6-2019) • 
Het uitbreiden van de woning, Borgweg 117 (11-6-2019)
Zoutkamp • Het verbouwen van de garage, Sluisweg 
22 (6-6-2019) • Het kappen van een populier, Churchill-
weg 39 (13-6-2019)
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.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Uithuizen • Het bouwen van een bedrijfshal, Edema 6 
(15 juli 2019)
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tussen 
haakjes vermeld

Evenementenvergunning 

De burgemeester heeft een evenementenvergunning 
verleend voor:
Adorp • De Kermis Adorp op 9 t/m 11 augustus 2019 op 
de Speelweide de Molen (verzenddatum 11-06-2019)
Eenrum • De Kermis Eenrum van 16 tot en 18 augustus 
2019 in het centrum van Eenrum (verzenddatum 13 juni 
2019)
Rasquert • De Zitmaaierraces op 29 juni 2019 van 
09.00 uur tot 19.00 uur op het perceel nabij de Kieves-
terweg 2 (verzenddatum 13-06-2019);
Uithuizen • “Bunnie’s Bar viert Kermis” op 22 juni 
2019 van 21.00 uur tot 01.00 uur, op het perceel tus-
sen Leeuwstraat 5 en 9 (verzenddatum 13-06-2019) • 
Paardendag 2019 op 3 augustus 2019 van 13.30 uur 
tot 17.30 uur aan de Dingewold (verzenddatum 13-06-
2019) • Buurtfeest op 5 en 6 juli 2019 op het speelveld 
Prinsenhof aan ’t Lage van de Weg (verzenddatum 14-
06-2019)
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. 

Aanwijzingsbesluit Wet op de lijkbe-
zorging / besluit toestemming inge-
bruikname  natuurbegraafplaats  / uit-
breiding van bestaande begraafplaats 
aan de Paddepoelsterweg  ter plaatse 
van de wierde Wierum 

Aanwijzingsbesluit
Op 22 mei  2019 heeft de gemeenteraad van gemeente 
Het  Hogeland besloten tot aanwijzing van de bovenge-
noemde gronden als bijzondere begraafplaats.  Voor de 
locatie is al eerder op 18 maart 2019 een omgevings-
vergunning verleend. 
Besluit toestemming ingebruikname
Op 7 mei 2019 heeft het college van burgemeester en 
wethouders besloten, onder voorbehoud van het aan-
wijzingsbesluit van de gemeenteraad, toestemming te 
geven tot in gebruik name van de natuurbegraafplaats 
en de uitbreiding van de bestaande begraafplaats aan 
de Paddepoelsterweg te Wierum.
Beide besluiten met bijbehorende stukken liggen met 
ingang vanaf donderdag 20 juni gedurende 6 weken ter 
inzage. De stukken zijn ook in te zien via de gemeente-
lijke website. 
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan door 
belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de 
ter inzage gelegde besluiten bij Gedeputeerde Staten 
van Groningen, Postbus 610  9700 AP Groningen.
Een beroepschrift moet worden ondertekend en moet 
tenminste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit, waartegen het be-

roep is gericht;
• de gronden van het beroep
Het besluit van de gemeenteraad / het college treedt in 
werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in wer-
king 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.

Van 11 juni tot 6 september wordt gewerkt aan de Hooi-
landseweg in het gebied vanaf de spoorwegovergang 
Roodeschool tot de Eemshavenweg. Daarom moet u 
rekening houden met stremmingen in de volgende peri-
odes. 

Tussen 11 juni en 23 augustus 
Alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer: aanwonen-
den kunnen hun huizen bereiken en winkels/bedrijven 
zijn bereikbaar.

Tussen 14 en 16 juni
Gedeelte tussen de spoorwegovergang tot en met de 
kruising van het treinstation (’s nachts).

Tussen 26 augustus en 30 augustus
Gedeelte van de kruising treinstation tot kruising Ubbega-
laan. Treinstation bereikbaar via Uithuizermeeden.

Tussen 2 september en 6 september
Gedeelte kruising Ubbegalaan tot de Eemshavenweg. 
Treinstation bereikbaar via Uithuizermeeden.

Winkels en bedrijven bereikbaar
Is uw woning alleen bereikbaar via de Hooilandseweg? 
Of wilt u een winkel of bedrijf bezoeken? U kunt de Hooi-
landseweg gebruiken, als de weg bereikbaar is voor be-
stemmingsverkeer.

Contactgegevens
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen. Tijdens kantoor-
uren 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 spoorwegovergang tot Eemshavenweg tussen 11 juni en 6 september


