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Het Hogeland - Golden laand

Naast de wekelijkse gemeentepagina in de 
Noorderkrant verschijnt één keer per maand 
de pagina Het Hogeland - Golden Laand in 
De Ommelander en de Ommelander Courant. 
Hierin vindt u informatie over herstel, verster-
ken en initiatieven, gericht op de toekomst. De 
volgende Het Hogeland - Golden Laand ver-
schijnt op donderdag 28 februari.

Contactgegevens Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Telefoon:  088 - 345 8888
E-mail:  gemeente@hethogeland.nl
Website:  www.hethogeland.nl
WhatsApp:  06 114 505 30

Bezoekadressen Het Hogeland                                                                         

Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum                                                     
Schoolstraat 1, 9780 AA Bedum
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen
R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens

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

Volg gemeente Het Hogeland 
ook op social media:                                         

Op 12 februari heeft een informatiebijeenkomst plaats-
gevonden, waar u zich heeft kunnen laten informeren 
over De Tirrel in Winsum. Het wordt een gebouw, waar 
zorg, onderwijs, sport en vrije tijd samenkomen. 

Bent u benieuwd naar de plannen, maar heeft u de 
bijeenkomst op 12 februari gemist? Kom dan naar de 
tweede informatiebijeenkomst op donderdag 14 febru-
ari in het gemeentehuis, Hoofdstraat W70, Winsum. U 
bent van harte welkom tussen 17:00 - 19:00 uur. Aan-
melden is niet nodig.

Heeft u moeite om financieel rond te komen elke maand? 
Kijk dan eens op de website van de gemeente, onder 
het kopje ‘Hulp bij laag inkomen’. Hier vindt u informatie 
over de voorzieningen en regelingen die u financieel een 
steuntje in de rug kunnen geven. U kunt bijvoorbeeld in 
aanmerking komen voor een inkomenstoeslag of een 
tegemoetkoming in de kosten voor een abonnement, lid-
maatschap of uitje. 

Ook zijn er regelingen die ervoor zorgen dat u min-
der zorgkosten hebt. Daarnaast kunt u hulp krijgen bij 
schulden en geldproblemen, dankzij de gemeentelijke 
kredietbank die financiële hulp op maat biedt. Als u 
kinderen heeft, kunt u de kosten voor sport, muziek of 
school van uw kinderen vergoed krijgen. 

Uitnodiging informatiebijeen-
komsten De Tirrel Winsum

Voorzieningen en regelingen 
bij een laag inkomen

In de gemeente Het Hogeland is het beweeg-
stimuleringsproject Beweegcoach+ van start 
gegaan. Inwoners met een lichamelijke beper-
king of een chronische aandoening kunnen te-
recht bij een beweegcoach. De coach helpt deze 
inwoners met het vinden van sport- of beweeg-
aanbod op maat.

Gezondheidswinst
In de regio Noord-Groningen wonen relatief veel mensen 
met een beperking bij het bewegen. Deze inwoners spor-
ten en bewegen minder dan gezonde mensen. En dat ter-
wijl beweging juist voor hen veel gezondheidswinst kan 
opleveren en bovendien belangrijk is voor de sociale con-
tacten. Vaak weten mensen niet wat de mogelijkheden 
in hun omgeving zijn. Daarnaast zijn de reisafstand en 
kosten voor veel mensen een drempel.

Meld u aan
Heeft u een beperking bij het bewegen en bent u be-

nieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van sport- 
en beweegaanbod? Meld u dan aan bij Daniël Boekee 
van het project Beweegcoach+ via telefoonnummer 06 
- 30 65 68 52 of e-mail d.boekee@hvdsg.nl. Aanmelden 
kan nog tot en met 28 februari. De beweegcoach neemt 
vervolgens telefonisch contact met u op. Daarna volgt 
een intake bij een fysiotherapeut. Die kijkt onder andere 
naar belastbaarheid, balans, loopvaardigheid, kracht en 
bloeddruk.

Meedenken als professional
Beweegcoach Daniël Boekee staat in verbinding met 
huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, dië-
tisten, WMO-consulenten, sociaal werkers en sportve-
renigingen in de gemeente, maar breidt zijn netwerk graag 
verder uit. Bent u professional en wilt u ook meedenken 
of meedoen, neem dan contact op met de beweegcoach. 
Het project Beweegcoach+ is een samenwerking tussen 
het UMC Groningen, Huis voor de Sport Groningen en de 
Gemeente Het Hogeland.

Beweegcoach Daniël Boekee

Provinciale staten- en 
waterschaps verkiezingen 2019
Woensdag 20 maart

                                

U stemt toch ook?
www.hethogeland.nl/verkiezingen

U wilt iets inzien?
Als u vergunningen en vergunningaanvragen wilt inzien 
dan kan dat op de locaties in Bedum, Leens, Uithuizen 
en Winsum. Daarvoor kunt u een afspraak maken via 
het telefoonnummer van Het Hogeland 088 - 345 8888. 

De vergunningen en de aanvragen publiceren we weke-
lijks op deze pagina. De gemeenteraad besluit of dat zo 
blijft. Mogelijk worden ze in de toekomst alleen digitaal 
gepubliceerd. Wij houden u daarvan op de hoogte. 

Als u iets wilt bouwen, verbou wen 
of slopen dan moet u dit aan de ge-
meente melden. Meestal hebt u dan 
een omgevingsvergunning nodig. 
Deze regelt u online met  Di giD 
of eHer kenning via het landelijke 
Omge vingsloket. U kunt daar ook 
eerst een vergunningcheck doen. 
Daarmee kunt u controleren of u een 
omgevingsvergunning nodig hebt, 
een melding moet doen of zonder 

vergunning of melding de werkzaam-
heden mag uitvoeren. Voor hulp of 
advies kunt u ook contact met ons 
opnemen via 088 - 345 88 88. Even-
tueel kunt u een afspraak maken.

Procedure
De behandeling van een omgevings-
vergunning gaat via een normale of 
een uitgebreide procedure. De nor-
male procedure duurt maximaal 8 

weken en de uitgebreide maximaal 
26 weken. Afhankelijk van de ge-
plande activiteiten krijgt u bericht 
welke procedure voor uw aanvraag 
geldt. Hoeveel u moet betalen is af-
hankelijk van de activiteiten waarvoor 
u een vergunning aanvraagt.

Kijk op www.hethogeland.nl/   
 omge vingsvergunning voor meer 
informatie.

Omgevingsvergunning
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Ontvangen aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de 
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
zijn binnengekomen:
Adorp - Het aanbrengen van een dakkapel, Onder 
de Wieken 28 (06-02-2019). 
Appigedam - Opbouw maken op de garage, Dijk-
huizenweg 86 (30-01-2019). 
Bedum - Het aanbrengen van een dakkapel, de Ha-
zelaar 7 (06-02-2019). Het slopen van een schuur, 
Thedemastraat 3 (06-02-2019). Het aanbrengen van 
een dakkapel, Ommelanderdrift 49 (07-02-2019). 
Den Andel - Het weghalen van boomstronken, Oude 
Dijk 68 (03-02-2019). 
Eemshaven - Het bouwen van een bezoekerscen-
trum, Synergieweg 1 (05-02-2019). 
Kantens - Het samenvoegen van 2 woningen, Bre-
deweg 17 (08-01-2019). Het plaatsen van 2 kleine 
windmolens, Klinkenborgerweg 4 (07-01-2019). 
Oudeschip - Het bouwen van een loods, Derk Lud-
desweg 5 (24-01-2019). 
Rottum - Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden, 
Kloosterweg 1 (14-01-2019). 
Uithuizen - Het plaatsen van een kleine windturbine, 
Lauwersweg 2 (21-01-2019). Het realiseren van een 
blokhot, R.P. Dojesweg 11 (01-02-2019). 
Uithuizermeeden - Het bouwen van een woning, 
Eikenlaan (29-01-2019). Het slopen en nieuw te 
bouwen Woonhuis - Heft in eigen hand, Oosternie-
landsterweg 1 (30-01-2019). Het verbouwen van een 
woning, Stationsstraat 14 (08-01-2019). 
Usquert - Het plaatsen van een carport, Tuinbouw-
pad 5 (05-02-2019). Het plaatsen van zonnepanelen, 
Wadwerderweg 91 (07-02-2019). 
Warffum - Het aanbrengen van beschoeiing en een 
trailerhellingaan, Cronjéstraat (04-02-2019). Het re-
aliseren van een schuilvoorziening voor vee, Wester-
valge 53 (21-01-2019). 
Winsum - Het nieuw bouwen van een woning, 
Munstertil 5 (03-02-2019). Het herbouwen van een 
schuur, Klein Garnwerd 4 (07-02-2019). 
Zandeweer - Het verbouwen en uitbreiden woning 
door middel van het vergoten van het hoofdgebouw, 
Trekweg 4 (04-02-2019). Het uitbreiden van een 
woning, Trekweg 4 (07-02-2019).
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aan-
vragen kan pas gemaakt worden als de vergunnin-
gen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel infor-
matie krijgen over deze aanvragen.

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het 
Hogeland maken bekend, dat voor de volgende aan-
vraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn 
met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):
Eemshaven - Het plaatsen van een kantoorcontain-
er, Robbenplaatweg 17a. 
Eenrum - Het plaatsen van zonnepanelen op het 
achterdak, Hoogstraat 6 (5 februari 2019). 
Eppenhuizen - Het plaatsen van een tijdelijke woon-
unit, Eppenhuizerweg 34. 
Kantens - Het verbouwen van een woning, Pasto-
rieweg 24. 
Rottum - Het uitbreiden van een melkveestal, Knol-
weg 1. 
Uithuizen - Het bouwkundig versterken van een 
school (De Nieuwe School) Oude Tilsterweg 2 
(Boukemapark). Het bouwen van een schuur, De-
partementsstraat 21. Het uitbreiden van een loods, 

Oude-Dijk 35. Het realiseren van logiesruimten, Em-
maweg 13. 
Ulrum - Het bouwen van een loods, Louten 9 (5 feb-
ruari 2019). 
Usquert - Het plaatsen van zonnepanelen, Zijlster-
weg 17. 
Vierhuizen - Het bouwen van een landbouwschuur, 
Menneweersterweg 4 (5 februari 2019). 
Warffum - Het plaatsen van zonnepanelen, Noorder-
straat 3. Het verbouwen van de woning, Katershorn 
7 . 
Zuurdijk - Het realiseren van een opbouw van een 
woning, Hoofdweg 13  (5 februari 2019)

Verleende vergunningen 

Omgevingsvergunning regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
besluiten genomen. Degene die meent dat zijn be-
lang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan 
binnen zes weken daartegen een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn 
vangt aan met ingang van de dag na datum verzend-
ing van het besluit. Deze datum van verzending staat 
tussen haakjes vermeld. Een omgevingsvergunning 
voor:
Bedum - Het kappen van een boom aan de Om-
melanderdrift 29, 9781 LA (verzenddatum 5 februari 
2019). Het kappen van 8 bomen aan de Sint Annen-
weg (verzenddatum 6 februari 2019).  
Houwer zijl - Het kappen van een es aan de Molen-
straat 14, 9973PK (verzenddatum 6 februari 2019). 
 Rasquert - Het kappen van een deel van de bossin-
gel op het Marciaterrein (verzenddatum 7 februari 
2019). 
 Sauwerd - Het kappen van een esdoorn en een co-
nifeer aan de Meidoornlaan 1, 9771 AN (verzendda-
tum 6 februari 2019). 
Ulrum - Het kappen van een boom aan de Singel 12, 
9971 CJ (verzenddatum 5 februari 2019). 
Winsum - Het bouwen van een loods, Ringoven 14, 
9951 SB (verzenddatum 6 februari 2019). Het bou-
wen van een woning, Veldbrand 7, 9951 SM (ver-
zenddatum 4 februari 2019). Het kappen van een 
boom aan de Gouw 51, 9951 VK  (verzenddatum 
5 februari 2019). Het kappen van een perenboom 
aan de Garnwerderweg 9 (verzenddatum 7 februari 
2019). Het kappen van 2 zwarte elzen en 3 zomerei-
ken nabij de Wierdaweg 14b (verzenddatum 7 fe-
bruari 2019). 
Zuidwolde - Het kappen van een boom aan het 
Kosterijland 14, 9785 CA (verzenddatum 6 februari 
2019).

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer bekend dat zij 
de volgende melding(en) hebben geaccepteerd:
Uithuizermeeden - Het veranderen van een bedrijf 
met o.a. een nieuwe kuilvoeropslag, Oudedijkster-
weg 45 (09-01-2019). Het veranderen van een be-
drijf met 2 kleine windturbines, Dwarsweg 52 (14-01-
2019). 
Warffum - Het veranderen van een bedrijf met 1 
kleine windturbine, Onderdendamsterweg 15 (14-01-
2019).
Tegen deze melding(en) staat geen bezwaar en ber-
oep open. Inzage van de stukken op afspraak. 

Evenementenvergunning 
De burgemeester heeft een evenementenvergun-
ning verleend voor:
Kloosterburen - Het inhalen van prins carnaval, 
9977 op 1 maart 2019 van 18.00 uur tot 20.00 uur 
(verzenddatum 5 februari 2019).
Lauwersoog - Het houden van zomer braderieën 21 
april 2019, 2 juni 2019 , 30 juni 2019, 14 juli 2019, 
28 juli 2019, 11 augustus 2019, 25 augustus 2019, 
telkens van 11.00 uur tot 18.00 uur op het haventer-
rein, 9976 (verzenddatum 4 februari 2019).
Uithuizen - Het houden van een circus op de locatie 
Dingeweg, parkeerplaats zwembad De Dinge, op 
woensdag 13 maart van 15.00 – 16.30 uur, donder-
dag 14 maart van 16.30 uur – 18.00 uur, vrijdag 15 
maart van 16.30 uur – 18.00 uur, zaterdag 16 maart 
van 15.00 uur – 16.30 uur en zondag 17 maart van 
14.00 uur – 15.30 uur (verzenddatum 29 januari 
2019). 
Warffum - Het houden van de Foute Party Warffum 
op zaterdag 16 maart 2019, van 20.00 uur tot 02.00 
uur in de Evenementenhal Op Roakeldais, Ooster-
valge 52A, 9989 ZJ (verzenddatum 7 februari 2019).
Het houden van Kunst & Co op donderdag 15 feb-
ruari 2019, van 19.30 uur tot 01.00 uur in het Ho-
geland College Warffum, A.G. Bellstraat 2, 9989 AT 
(verzenddatum 28 januari 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.

Kennisgeving geluidsnormen

Op grond van het Activiteitenbesluit en de APV is er 
een kennisgeving gedaan met betrekking tot de ge-
luidsnormen voor het:
Kloosterburen - Het verlenen van ontheffing van de 
sluitingstijd voor het Cultureel Centrum ’t Kronkel-
hoes Kloosterburen, Hoofdstraat 53a. Het Kronkel-
hoes mag op 1 maart 2019 open zijn tot 04.00 uur en 
op 2 en 4 maart 2019 tot 05.00 uur.
Het ten gehore brengen van muziek ter gelegenheid 
van Carnaval op 1 maart 2019 van 20.00 uur tot 
04.00 uur, 2 maart 2019 van 20.00 uur tot 05.00 uur, 
3 maart 2019 van 14.00 uur tot 02.00 uur, 4 maart 
2019 van 20.00 uur tot 05.00 uur en 5 maart 2019 
van 20.00 tot 02.00 uur, in de horeca-inrichting aan 
de Hoofdstraat 53a.
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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.


