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9 januari 2019
Gemeentenieuws 

Afvalkalender 2019 (deel) Win-
sum bevat onjuiste informatie

Op 760 adressen in het dorp Winsum (hoofd
zakelijk in het oude deel) is een Afvalwijzer 
2019 bezorgd met onjuiste informatie. In de 
Afvalwijzer van Milieudienst Groningen staat 
dat er geen wijzigingen zijn ten opzichte van 
het afgelopen jaar.

Voor de betreffende adressen geldt echter dat 
met ingang van 2019 de inzameldag niet dins
dag maar donderdag is. Op deze adressen 
wordt zeer binnenkort een aangepaste Afval
wijzer bezorgd.

Vanaf 1 januari 2019 is Werkplein Ability onder-
deel van gemeente Het Hogeland. Hierdoor zijn 
de contactgegevens deels gewijzigd.

Contact
Openingstijden: Het bezoekadres in Winsum (Ubbo 
J. Mansholtplein 2) is geopend van 9:00 van 17:00 uur  
(voorheen tot 16.30 uur)
Telefoonnummer: U kunt ons voortaan bereiken via het 
centrale nummer van de gemeente: 088 – 345 88 88.
Post: het algemene postadres is gewijzigd in: Postbus 
26, 9980 AA Uithuizen. Ontvangt u een uitkering? Dan 
ontvangt u voortaan de post in een envelop van ge
meente Het Hogeland.
E-mail: balie@werkpleinability.nl
Adresgegevens overige locaties: het Werkleerbedrijf 
van Werkplein Ability is gevestigd aan de Nijverheidsweg 
12 in Uithuizen. Het Leer en Ontwikkelingscentrum  vindt 
u aan de Mernaweg 27a  in Weheden Hoorn. 

Websites
Informatie over inkomen en (aanvraag van) regelingen 
vindt u nu ook op de website van gemeente Het Hoge

land. U komt hier rechtstreeks via de onderstaande links:

Uitkering en werk: 
www.hethogeland.nl/uitkeringenwerk
Hulp bij laag inkomen: 
www.hethogeland.nl/hulpbijlaaginkomen

Op www.werkpleinability.nl vindt u informatie over zelf
standig ondernemen en participeren in uw gemeente 
en alle locatiegegevens. De komende periode wordt de 
website aangepast.

Team minimabeleid
De maandelijkse inloopspreekuren van het team mini
mabeleid en bijzondere bijstand blijven op dinsdagmid
dag, van 13:30 tot 15:30 uur:
 1e dinsdag van de maand: Uithuizen (Hoofdstraat West 
1)
 2e dinsdag van de maand: Winsum (Hoofdstraat W. 70)
 3e dinsdag van de maand: Leens (R. Ritzemastraat 2)
 4e dinsdag van de maand: Bedum (Schoolstraat 1)
Ook kunt u bij dit team terecht op het Werkplein in Win
sum, op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Over de dienstverlening van Werkplein Ability

Op maandag 14 januari is er een informatiebi-
jeenkomst voor ondernemers in en rond Win-
sum over de werkzaamheden die in 2019 gaan 
plaatsvinden aan de N361.

De N361 tussen Groningen en Winsum gaat op de 
schop. In de zomervakantie van 2019 wordt het deel 
tussen de boterdiepbrug in Groningen tot aan de Mun
nikeweg (inclusief Adorp) aangepakt, een jaar later het 
deel vanaf de Munnikeweg  inclusief Sauwerd  tot aan 
Winsum. Om de geplande maatregelen te kunnen re
aliseren, moet de weg van het betreffende deel voor een 
periode volledig gestremd worden voor het doorgaand 
verkeer. Samen met alle betrokken partijen probeert de 

provincie Groningen de overlast tot een minimum te be
perken, maar hinder kan helaas niet helemaal worden 
voorkomen.

Mogelijk verneemt u als ondernemer in of rond Winsum 
ook gevolgen van de stremming. Graag informeert de 
provincie Groningen u tijdens een informatiebijeenkomst 
over de geplande maatregelen en planning en horen we 
van u in hoeverre u (extra) mogelijkheden ziet die de 
bereikbaarheid kunnen verbeteren.

Datum:   Maandag 14 januari 2019
Tijd:   Start om 16.00 uur
Locatie:   Gemeentehuis Winsum

14 januari 2019: informatiebijeenkomst voor ondernemers in en 
rond Winsum over de N361

Contactgegevens Het Hogeland
Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen
Telefoon:  088  345 8888
Email:  gemeente@hethogeland.nl
Website:  www.hethogeland.nl
WhatsApp:  0611450530

Bezoekadressen Het Hogeland                                                                         
Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum                                                     
Schoolstraat 1, 9780 AA Bedum
HoofdstraatWest 1, 9981 AA Uithuizen
R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens

Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2, 9951 BX Winsum
Overige informatie: www.werkpleinability.nl

Afgelopen dagen is fantastisch werk geleverd door de 
vele vrijwilligers die langs de kust hebben geholpen met 
het opruimen van plastic, piepschuim en spullen die 
afkomstig zijn van de overboord geslagen containers. 
Maandag 7 januari hebben de gemeente Het Hogeland, 
Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, het Groninger 
Landschap, Zeehondencentrum Pieterburen en het Wa
terschap Noorderzijlvest overleg gehad over de situatie. 
Er is gesproken over de veiligheid van de vrijwilligers en 
de kwetsbaarheid van de kwelders. De gemeente Het 
Hogeland coördineert vanaf nu de opruimacties langs de 
Groningse kust. Woensdag om 11 uur vindt u op de ge
meentelijke website en via de sociale media waar oprui
macties worden georganiseerd.

Onder de indruk van inzet van 
vrijwilligers
Burgemeester Henk Jan Bolding en alle vertegenwoordi
gers van de andere betrokken organisaties zijn onder de 
indruk van de inzet van vrijwilligers. “Wat we zien is trots. 
Trots op ons landschap en ons werelderfgoed, de Wad
denzee. Fantastisch hoeveel mensen geholpen hebben 
met opruimen.”

Desondanks is een pas op de plaats nodig. Coördinatie 
van opruimacties is essentieel volgens Bolding. “Som
mige delen van het vervuilde gebied maken we met ma
chines schoon, grote gevaartes. Op die plekken is hulp 
van vrijwilligers gevaarlijk. Daarnaast hebben we ge
constateerd dat de kwelders kletsnat zijn en dat je weg
zakt als je niet oplet. Het is te gevaarlijk om hier zonder 
toezicht te gaan opruimen. Ook verstoren we met teveel 
bezoekers het kwetsbare vogelgebied. Daarom hebben 
we met elkaar geconcludeerd dat wij de opruimacties 
moeten coördineren.”

Wilt u ook helpen met opruimen?
Alle informatie over de opruimacties vindt u op de ge
meentelijke website, www.hethogeland.nl en het Twitter
account en de Facebookpagina van Het Hogeland. Alle 
informatie over gecoördineerde opruimacties is ook vind
baar via hashtag #actiegroningernoordkust. Op 
@helpwad worden de locaties van de opruimacties voor 
vrijwilligers gepubliceerd.
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Openingstijden Het Hogeland
In de periode rond kerst en de eerste week 
van het nieuwe jaar waren de gemeentelijke 
locaties gesloten en was de dienstverlening 
daarmee ook anders dan normaal. Deze twee 
weken waren nodig om o.a. de persoons
gegevens van alle inwoners uit de voormalige 
gemeenten van vier naar één administratie 
over te zetten. Wij danken iedereen voor hun 
begrip en geduld!

Vanaf maandag 7 januari zijn de vier ge
meentelijke locaties in Bedum, Leens, Uithu
izen en Winsum weer open. Je kunt hier van 
09.00 tot 17.00 uur terecht voor algemene 
vragen, het afhalen van een document of het 
maken van een afspraak.

Afspraak maken? Ook ’s 
avonds welkom!

Om je nog beter van dienst te zijn en onnodig 
wachten te voorkomen, vragen we je voor het 
aanvragen van documenten voortaan een af
spraak te maken. Op afspraak kun je terecht 
op jouw dag/avond en locatie naar keuze.

Locatie Bedum  
maandag 09.00  20.00 op afspraak
dinsdag  09.00  17.00 op afspraak

Locatie Leens  
maandag 09.00  17.00 op afspraak
dinsdag  09.00  20.00 op afspraak

Locatie Winsum  
woensdag 09.00  20.00 op afspraak
donderdag 09.00  17.00 op afspraak
vrijdag  09.00  12.30 op afspraak

Locatie Uithuizen 
woensdag 09.00  17.00 op afspraak
donderdag 09.00  20.00 op afspraak

Een afspraak maken kan persoonlijk, aan de 
balie van de locaties in Winsum, Leens, Be
dum en Uithuizen of telefonisch: 0883458888 
van 09.00 tot 17.00 uur. Liever online een af
spraak maken? Dat kan nu ook via  de web
site www.hethogeland.nl. Ook is het mogelijk 
diverse producten digitaal aan te vragen.

WhatsApp

Een algemene vraag over onze dienstver
lening of een andere praktische vraag? Stel ‘m 
ons via WhatsApp: 0611450530, ook bereik
baar van 09.00 tot 17.00 uur

Volg gemeente Het 
Hogeland ook op 
social media

De Noorderkrant wordt huisaan 
huis bezorgd in de gehele gemeente. 
Ook is de krant digitaal beschikbaar 
via www.noorderkrant.nl. Woont u 
op een buitengebiedadres? Dan 
kunt u een krant afhalen op deze 
plekken in de gemeente:

Adorp
Vakgarage Neuman, Torenweg 2

Baflo
Coop Verstraete, Heerestraat 16

Bedum
Bak, ter hoogte van Ellerhuizen 5
Gemeentehuis, Schoolstraat 1
Mitra Slijterij, Noordwolderweg 7
PLUS, Grotestraat 13
Primera De Gele Klap, Herestreek 1
Scholma Druk, Industrieweg 4

Garmerwolde
Spanninga Agrishop, Dorpsweg 1

Kruisweg 
Coop, Marneweg 39

Leens 
Jumbo De Nije Nering 2
Gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2

Lauwersoog
Bungalowpark (Bak), Robbenoort 
17
Dorpsbelangen Lauwersoog, Rob
bengat 4

Sauwerd 
Dorpswinkel, Oude Winsumer
straatweg 12

Uithuizen 
Jumbo, Oosterstraat 2
Gemeentehuis, HoofdstraatWest 1

Uithuizermeeden 
Coop, Johan van Veenplein 2

Warffum 
Spar, Noorderstraat 20

Winsum
Albert Heijn, Obergon 2
Bruna, Regnerus Praediniusstraat 5
Gemeentehuis, Hoofdstraat W. 70

Zuidwolde 
Broodboetiek, Boterdiep WZ 32 

Wanneer de krant uw brievenbus 
heeft gemist, kunt u direct contact 
opnemen met de Noorderkrant via 
www.noorderkrant.nl/serviceen 
bezorging.nl. 

Wilt u liever gelijk digitaal op de 
hoogte zijn van wat er in uw omgev
ing gebeurt? Via www.overheid.nl/
overuwbuurt kunt u  zich aanmel
den. Vul uw postcode in en dan ont
vangt u automatisch bericht, wan
neer er iets in uw buurt gebeurt.

Afhaalpunten

Ontvangen aanvragen

Vergroten supermarkt, Stations
weg 32, Bedum (19122018);
Plaatsen windmolen, Wolddijk 51, 
Bedum (20122018);
Oprichten woning, Noordwolder
weg 124b, Bedum (21122018);
Verbouwen woning, St. Annerweg 
4, Bedum (21122018);
Verbouwen schuur, Boterdiep Oz 
13, Onderdendam (21122018);
Verbouwen van een jongveestal, 
Dijksterweg 23, 9977 TD te Kloos
terburen. (19122018)
Het bouwen van een loods, 
Ring oven 14, 9951 SB in Winsum 
(201800231, 31102018)
Het plaatsen van zonnepanelen 
en het bouwen van een dakterras, 
Schouwerzijlsterweg 1001, 9951 TZ 
in Winsum (201800235, 6112018)
4x organiseren van een autocross 
evenement in strijd met bestem-
mingsplan, Winsumerstraatweg 5, 
9951 TK in Winsum (201800246, 
9112018)
Het herinrichten van het terrein 
met hekwerk, Regnerus Praedi
niusstraat 13a, 9951 CA in Winsum 
(201800249, 23112018)

De rayonarchitect van Libau Wel
stands en Monumentenzorg Gro
ningen behandelt de aanvragen in 
een openbare vergadering. Wilt u 
hierbij aanwezig zijn, dan kunt u een 
afspraak maken via, tel. 088  345 
8888.

Aanvragen niet in behan-
deling genomen

Burgemeester en wethouders heb
ben niet in behandeling kunnen ne
men de aanvraag voor:
Het vervangen van een kap-
schuur, Oostumerweg 9, 9893 TB 
in Garnwerd (201800206, 712
2018)
Het bouwen van een werkplaats, 
Zoutkamperweg 4, 9972 TC te Nie
kerk. (27122018)
Het veranderen van de kapcon-
structie, Havenstraat 13, 9967 SK 
te Eenrum. (27122018)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders heb
ben omgevingsvergunningen ver
leend voor:
Het bouwen van een loods, Wes

ternielandsterweg 18, 9969 PA te 
Westernieland. (20122018)
Het vervangen van twee 
bestaande loodsen, Andelster
weg 3, 9956 VN in Den Andel 
(201800123, 18122018)
Herinrichting van het dorpsplein, 
Torenweg 9, 9974 PH in Adorp 
(201800170, 27112018)
Het realiseren van een woning, 
Netlaan 13, 9951 SG in Winsum 
(201800189, 20122018
Het plaatsen van een garage, 
Oosterstraat 30, 9771 AS in Sau
werd (201800205, 20122018)

Het vervangen van bestaande 
dakkapel door een nieuwe en 
grotere dakkapel, Eenrumerweg 
11, 9953 TC in Baflo (201800233, 
18122018)
Het bouwen van een woning, 
Tasveld 15, 9951 SN in Winsum 
(201800236, 20122018)
Het verbouwen van een woning, 
Abbeweersterweg 2, 9954 TX in Ti
nallinge (201800160, 28122018)
Het realiseren van een tuinkamer, 
Oude Dijk 63, 9956 PB in Den Andel 
(201800200, 28122018)
Het bouwen van een woning, 
Tasveld 13, 9951 SN in Winsum 
(201800254, 0212019)
Het oprichten van een nieuwe 
schuur/jongveestal, Abbeweer
sterweg 2, 9954 TX in Tinallinge 
(201800151, 0212019)

Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na de verzend
datum schriftelijk bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders. Deze datum staat aan 
het einde vermeld.


