
20 maart verkiezingen: gemeentelijke locaties ingericht als stembureau

13 maart 2019
Gemeentenieuws 

Fashioncheque 2019 voor in-
wonende kinderen in maart in de 
bus 
Als u een uitkering ontvangt van gemeente Het Ho
geland, dan krijgt u ook voor dit jaar een Fashion
cheque voor inwonende kinderen tot 18 jaar. De 
Fashioncheque(s) 2019 wordt in de maand maart 
automatisch per post naar u toegestuurd. 

Inwoners die geen uitkering ontvangen en een 
inkomen hebben tot en met maximaal 120% van 
het minimumloon, kunnen ook in aanmerking 
komen voor deze regeling. Kent u een gezin dat 
dit goed kan gebruiken? Tip ze over deze vergoe
ding! Een aanvraagformulier kunt u downloa den 
via www.hethogeland.nl/hulpbijlaaginkomen/ 
kindpakket. Als u voor deze regeling in aanmer
king komt, dan krijgt u de fashioncheque(s) zo 
spoedig toegestuurd.

Tijdens de provinciale staten- en water-
schapsverkiezingen op 20 maart zijn de vier 
gemeentelocaties ingericht als stemlokaal. Op 
deze dag zijn de balies gesloten en kunt u geen 
afspraken maken. 

Op uw stempas staat een stemlokaal vermeld bij u in de 
buurt. Maar u bepaalt zelf bij welk stembureau binnen 
de gemeente Het Hogeland u gaat stemmen. Alle stem
bureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. Alle stem
lokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

De stemlocaties in de gemeente: 
Adorp: Dorpshuis Artharpe (Torenweg 9).
Baflo: Woonzorgcentrum Viskenij (Gebr Gootjesstraat) 
en Dorpshuis Agricola (Heerestraat 21).
Bedum: Woonzorgcentrum Alegunda Ilberi (Prof Boer
mastraat 2), Gebouw Thedema (Thedemastraat 18), Ge
meentelocatie Bedum (Schoolstraat 1), Activiteitencen
trum De Meenschaar (Kapelstraat 9) en ’s Heeren Loo 
Opmaat (Fazant 15).
Den Andel: Dorpshuis Op Streek (De Streekweg 35).
Eenrum: Dorpshuis (Oudeschoolgang 3).
Kantens: ’t Schienvat (Kerkstraat 7).
Kloosterburen: 't Oldeheem (Prof. Poststraat 1).
Kruisweg: Dorpshuis (Lewestraat 13).
Leens: Gemeentelocatie (R. Ritzemastraat 2).
Onderdendam: Dorpshuis Zijlvesterhoek (Achterweg 1).
Oudeschip: Diggelschip (Molenweg 18).
Pieterburen: Dorpshuis (Hoofdstraat 105).
Roodeschool: Nieuw Calvaria (Hooilandseweg 18). 
Sauwerd: Dorpshuis Ubbegaheem (Burchtweg 4).
Uithuizen: Gemeentelocatie (HoofdstraatWest 1) Vin
centiusgebouw (Vincentiusstraat 6), Werkplein Ability 
(Nij verheidsweg 12) en Woonzorgcentrum Hunsingo
heerd (Borgweg 100).

Uithuizermeeden: Bommelhoes (Oudedijksterweg 22), 
Sporthal Scherphorn (Tjarietweg 2) en Verzorgingshuis 
De Mieden (Hoofdstraat 61a).
Ulrum: Ontmoetingscentrum (Schapenweg 4).
Usquert: Dorpshuis (Schoolstraat 3).
Vierhuizen: Dorpshuis (Hoofdstraat 24).
Warffum: Pro Rege (Oosterkerkpad 7a) en Op Roakel
daisgebouw (Oostervalge 52a).
Warfhuizen: Dorpshuis (Vaart Westzijde 12).
Wehe-den Hoorn: Caférestaurant De Marne (G. Rede
kerstraat 1).
Winsum: Gemeentehuis Winsum (Hoofdstraat W 70), 
Woonzorgcentrum Winkheem (Borgweg 48), Terra Win
sum (Onderdendamsterweg 43a), CSG Winsum (Meeden 
35), De Hoogte Zalenverhuur (Kerkpad 8) en Sporthal 
Ripperdahal (Hamrik 4).
Zandeweer: ’t Klokhoes (Veilingweg 1a).
Zoutkamp: Het Anker (Verbindingsweg 1).
Zuidwolde: Verenigingsgebouw De Kern (Noordwolder
weg 8).

Alle belangrijke informatie over de Provinciale Staten
verkiezing en Waterschapsverkiezing leest u ook op 
www.hethogeland.nl/verkiezingen.
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Sluiting gemeentelocaties op 14 en 
18 maart
In verband met interne bijeenkomsten zijn de vol
gende gemeentelocaties gesloten op:
Gemeentelocatie Leens: 14 maart, tussen 15.00 
– 16.00 uur;
Gemeentelocatie Bedum: 18 maart, tussen 
11.00 – 12.00 uur.
De gemeentelocaties in Winsum en Uithuizen zijn 
op deze dagen de hele dag geopend.

Woont u in aardbevingsgebied en 
staat uw woning langer dan een jaar 
te koop? 

Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het koopin
strument van NCG, ook wel de opkoopregeling ge
noemd. Het Koopinstrument is een middel van NCG 
voor het opkopen van huizen in het aardbevingsgebied. 
Woningeigenaren die moeite hebben om hun huis te 
verkopen, kunnen zich opgeven voor het Koopinstru
ment. Aanmelden kan tot en met 24 maart 2019.

Op de site van NCG vindt u onder het kopje ‘koopin
strument’ alle informatie over de voorwaarden en de 
selectieprocedure. U kunt zich op de site ook aanmel
den. Heeft u zich in 2018 of 2017 aangemeld voor het 
koopinstrument en bent u op de reservelijst geplaatst? 
Dan moet u zich opnieuw aanmelden. 

Kijk voor meer informatie op:
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl 
of bel: 088 041 44 44

Compostdagen: haal gratis 
compost voor uw tuin

De gemeentelijke compostdagen komen er aan! 

Zaterdag 16 maart a.s. van 9 tot 12 uur kunt u gratis 
compost afhalen bij de gemeentewerf in Bedum. Het 
is onverpakt; neem daarom uw aanhanger, kruiwagen 
of emmer(s) mee. Ook kunt u hier uw snoeiafval gratis 
inleveren. Adres: Industrieweg 15.
Op zaterdag 30 maart a.s. van 9 tot 12 uur is het mo
gelijk om gratis compost af te halen bij de Milieustraat 
in Usquert. Op deze locatie zit het compost in zakken. 
Voor deze zakken geldt een maximum van 10 zakken 
per klant. Op = op! Adres: Westerhornseweg 22.

Belangrijke afspraken voor een 
veilige, leefbare en toekomst-
bestendige omgeving

Militaire oefening
Van 18 t/m 22 maart 2019 staan er militaire  oefeningen 
gepland, die zich afspelen in de provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe en  Over ijssel.

Deze week heeft de gemeente Het Hogeland met ver
schillende partijen belangrijke afspraken gemaakt die bij
dragen aan een veilige, leefbare en toekomstbestendige 
omgeving. De inwoner staat hierbij centraal, jong en oud.

Belangrijke stap op weg naar Nationaal Programma 
Groningen
In een bestuurlijk overleg op 11 maart heeft de gemeente 
Het Hogeland samen met zes andere gemeenten, de 
provincie Groningen en het Rijk aanvullende afspraken 
gemaakt om de versterkingsoperatie te versnellen. Een 
belangrijk pakket afspraken gaat over het Nationaal Pro
gramma Groningen. Waaronder het in 2019 beschikbaar 
stellen van 15 miljoen per gemeente  voor lokale projec
ten die rechtstreeks ten goede komen aan de inwoners. 
Met deze NPGgelden willen we de komende jaren in 
samenspraak met de gemeenteraad en inwoners, on
dernemers, organisaties, etc. verder bouwen aan vitale 
dorpen en kernen in onze gemeente. 

Zes gemeenten ondertekenen intentieverklaring uit-
komst JongerenTop
Op 7 juni vindt er in Groningen, in het aardbevingsgebied, 
voor het eerst een JongerenTop plaats. Tijdens deze Top 
laten duizend jongeren in de leeftijd van 1217 jaar uit het 
aardbevingsgebied hun stem horen. De jongeren gaan 
op deze dag aan de slag met de toekomst van hun eigen 
omgeving. Uit de Top, waar ruim honderd ideeën komen, 
kiezen de jongeren een top tien van beste ideeën. Op 
11 maart ondertekende Het Hogeland samen met vijf 
andere gemeenten een intentieverklaring, waarmee we  
aangeven er alles aan te willen doen om de uitkomsten 
van de Top samen met de jongeren te realiseren.

Groninger Zorgakkoord - toekomstbestendige zorg in 
aardbevingsgebied 
Tenslotte is op 11 maart het Groninger Zorgakkoord 
getekend door gemeente Het Hogeland samen met vier 
andere gemeenten, acht zorgaanbieders, drie woningcor
poraties, provincie Groningen, zorgkantoor en zorgverze
keraar Menzis, het Rijk en Nationaal Coördinator Gronin
gen. Samen investeren ze 331 miljoen euro in nieuwe 
toekomstbestendige en aardbevingsbestendige zorgge
bouwen. In het akkoord is afgesproken dat twintig huidige 
zorgpanden onderdeel zijn van de nieuwbouw waarvan 
vijf in Uithuizen. Alle panden worden aardbevingsbes
tendig, duurzaam en levensloopbestendig. Daarnaast 
worden 22 zorggebouwen in Bedum en drie in Uithuizen 
versterkt en aardbevingsbestendig gemaakt.
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Ontvangen aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de 
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
zijn binnengekomen voor:
Bedum • Het vervangen van trappen, Schultingastraat 
1 (2822019). • Het verwijderen van een dam, Oude 
Dijk 2 (332019). • Het uitbreiden van de wo ning, Kui
feend 55 (532019). • Het plaatsen van een tijdelijke 
winkel, Stationsweg 32 (632019)
Kloosterburen • Het verwijderen van asbest, Dijkster
weg 39 (2822019).
Lauwersoog • Het uitvoeren van werkzaamheden aan 
een sluis, nabij Kustweg 1 (632019).
Rasquert • Het afwijken van het gebruik ijsbaan Ras
quert, Mathenesserweg 4 (532019).
Roodeschool • Het plaatsen van een tijdelijke woon
unit, Westerdijkstraat 13 (2722019).
Vierhuizen • Het oprichten antenne opstelpunt, nabij  
Westpolder 2a (132019).
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvra-
gen kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn 
verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen 
over deze aanvragen.

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat voor 
de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning 
de beslistermijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 
2 Wabo):
Uithuizen • Het realiseren van een blokhut, R.P. 
 Dojesweg 1.
Warffum • Het verbouwen van een woning, Westerval
ge 76.

Verleende vergunningen 

Omgevingsvergunning regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang 
rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen 
zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met 
ingang van de dag na datum verzending van het be
sluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes 
vermeld. 
Adorp • Het plaatsen van een antenne installatie, Ka
dastrale gemeente Adorp Sectie G Nummer 120 (63 
2019).
Bedum • Het vergroten van een supermarkt, Stations
weg 32 (2822019). • Het kappen van 8 bomen bij de 
Regenboogschool (432019).
Den Andel • Het bouwen van een schuur, Adrianiweg 
8 (532019).
Feerwerd • Het wijzigen van een woonark, Groenelaan 
1010 (432019).
Kantens • Het plaatsen van 2 kleine windmolens, 
Klinkenborgerweg 4 (432019).
Onderdendam • Het vervangen van twee schoorste
nen, Middelstumerweg 2 (632019). • Het kappen van 
een boom aan de Uiterdijk 15 (632019).
Pieterburen • Het uitbreiden van een woning, Wilge
pad 7 (632019).
Rasquert • Het vergroten van een schuur, Mathe
nesserweg 2 (432019).
Ulrum • Het oprichten van een bedrijfsloods,  Haar
landen (532019). • Het verbouwen van de woning, 
Trekweg 26 A (432019).
Uithuizen • Het kappen van 2 naaldbomen aan de 
Laan 80 (532019). • Het kappen van een naaldboom 
aan de Bovenhuizen 24 (632019). • Het uitbreiden 
van een loods, OudeDijk 35 (632019).
Uithuizermeeden • Het kappen van een eik naast de 
Lange Drift 35 (632019).
Vierhuizen • Het bouwen van een landbouwschuur, 
Menneweersterweg 4 (432019).
Winsum • Het plaatsen van een dakkapel, Regnerus 
Praediniusstraat 26 (432019). • Het herinrichten van 
een terrein met hekwerk, Regnerus Praediniusstraat 
13a (432019). • Het wijzigen van gevelkozijnen, Reg

nerus Praediniusstraat 8 (432019). • Het slopen van 
een boerderij, Winsumermeeden 7 (2622019).

Omgevingsvergunning uitgebreid (ont werp-
besluit)
Warfhuizen • Het bouwen van een schuur en een 
ontheffing op grond van de Natuurbeschermingswet 
1998, Zuurdijksterweg 2 (2822019).

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
een melding hebben ontvangen voor:
Ulrum • Elensterweg 29, het betreft hier een melding 
voor het veranderen van een inrichting.
Winsum • Oude AE 4, het betreft hier een  melding 
voor het veranderen van een inrichting.
De meldingingen  vallen onder het activiteitenbesluit en 
ligt vanaf 13 maart 2019  gedurende 4 weken ter inzage 
bij het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis. De 
meldingen voldoen aan het genoemde besluit.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
een melding hebben ontvangen voor:
Kantens • Klinkenborgerweg 4, het betreft hier een 
melding voor het veranderen van een bedrijf met twee 
kleine windturbines.
Uithuizen • Edama 35, het betreft hier een melding 
voor het starten van een bedrijf voor de groothandel 
in kunstmeststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en 
overige land en tuinbouwbenodigdheden.
Tegen deze melding(en) staat geen bezwaar en beroep 
open. Inzage van de stukken op afspraak. 

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning 
verleend voor:
Bedum • Circus Bossle van 3 april 2019 tot en met 7 
april 2019 aan het IJsbaanpad (verzenddatum 4 maart 
2019). • Vaardigheidstoets van de Brandweer op 25 
mei 2019 van 08.00 uur tot 17.30 uur (verzenddatum 5 
maart 2019);
Lauwersoog • Lauwersmeermarathon (start en finish 
De Rug 1, 9976 VT Lauwersoog) op 12 mei 2019 van 
10.00 uur tot 18.00 uur (verzenddatum 5 maart 2019).
Pieterburen • Waddenmarkten Pieterburen op zon
dagen vanaf 7 april 2019 tot en met 25 augustus 2019, 
15 september 2019 en 20 oktober 2019, telkens van 
11.00 uur tot 17.00 uur (verzenddatum 6 maart 2019).
Uithuizen • Koningsdag (vrijmarkt) te Uithuizen op 
27 april 2019 van 12.00 uur tot 16.30 uur in Hoofd
straatOost, Leeuwstraat en Noorderstraat (verzendda
tum 28022019).
Uithuizermeeden • Koningsdag (vrijmarkt en spel) 
op 27 april 2019 van 08.00 uur tot 16.00 uur aan het 
Johan van Veenplein (verzenddatum 5 maart 2019)
Warffum • Wandelavondvierdaagse van 20 t/m 23 
mei 2019 te Warffum (verzenddatum 04-03-2019).• Mei 
Fair op zondag 12 mei 2019 van 10.00 uur – 21.00 
uur het terrein van het Openluchtmuseum Het Hoge
land en aansluitend op Schoolstraat, Hoofdstraat (tus
sen Schoolstraat en Oosterkerkpad) en Oosterkerkpad 
(verzenddatum 5 maart 2019).
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een 
besluit is betrokken, kan binnen zes weken daarte-
gen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burge-
meester. Deze termijn vangt aan met ingang van de 
dag na datum verzending van het besluit. Deze datum 
staat tussen haakjes vermeld. 

Vastgesteld bestemmingsplan uit-
breiding Heiploeg Zoutkamp
Heiploeg in Zoutkamp importeert, exporteert, bewerkt 
en verwerkt garnalen, (vis)producten en schaaldie
ren. Eén van de groeimarkten is de in en verkoop van 
garnalen. Daarvoor is vooral veel diepvriescapaciteit 
nodig. Bij het bedrijf in Zoutkamp, Panserweg 14 9974 
SL Zoutkamp, staat dan ook een diepvriesveem. Door 
de groeiende doorvoer van ingevroren garnalen is de 
capaciteit van dit diepvriesveem te klein geworden. 
Heiploeg wil de diepvriescapaciteit en de produc-
tieruimte daarom uitbreiden.
Het bouwplan van Heiploeg voldoet niet aan de gel

dende bestemmingsplannen. De raad van de gemeente 
Het Hogeland heeft daarom op 27 februari 2019 een 
nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmings
plan, dat de uitbreiding van Heiploeg mogelijk maakt, 
ligt nu voor iedereen ter inzage.
U kunt het bestemmingsplan inzien van 14 maart tot en 
met 24 april 2019 op het gemeentehuis, Hoofdstraat 
West 1 in Uithuizen. Ook kunt u het bestemmingsplan 
op internet bekijken via https://bit.ly/2XH4pLj. Geduren
de genoemde termijn kunnen belanghebbenden tegen 
het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
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 werking tot op dat verzoek is beslist.

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning en ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen voor het realiseren van 
een bed & breakfast aan Bedumerweg 
34 te Onderdendam.
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland ma
ken op grond van het bepaalde in artikel 3.10 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
bekend dat zij het voornemen hebben om op grond 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer 
HZ_WABO20170174) te verlenen voor het realiseren 
van een bed & breakfast aan Bedumerweg 34 te On
derdendam.
Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen afgegeven. 
Daarnaast heeft de gemeenteraad in deze vergade ring 
besloten dat wanneer er geen zienswijzen tegen de 
verklaring worden ingediend, deze verklaring als defini-
tief zal worden beschouwd.
Het ontwerpbesluit omvat de volgende activiteiten: 
 Het bouwen van een bouwwerk;
 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
 Een houtopstand te vellen of te doen vellen;
 Een aangewezen monument, te slopen, te verstoren, 
te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of te la
ten gebruiken waardoor het wordt ontsierd of in gevaar 
wordt gebracht. 
Inzien Het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbou
wing,  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
de overige bijbehorende stukken liggen vanaf 14 maart 
2019 gedurende zes weken  voor een ieder ter inzage. 
Als u de stukken wilt inzien, maak dan een afspraak via 
0883458888. 
Zienswijzen Gedurende de periode van ter inzage kan 
een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of 
haar zienswijze naar voren brengen. 
Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar:
 Burgemeester en wethouder van de gemeente Het 
Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen: als de 
ziens wijze betrekking heeft op het ontwerpbesluit om
gevingsvergunning.
 Gemeenteraad van de gemeente Het Hogeland, Post
bus 26, 9980 AA Uithuizen: als de zienswijze betrek
king heeft op de verklaring van geen bedenkingen. 
Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, 
adres en de datum. Uw zienswijze dient verder te ver
melden tegen welk besluit die is gericht en dient de re
denen daarvoor te bevatten.
Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de 
behandelend ambtenaar van de afdeling VROM.

Vertrokken onbekend waarheen
De gemeente heeft de plicht ambtshalve uitschrijvin
gen uit de Basisregistratie personen bekend te ma ken. 
Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn 
vertrokken zonder aangifte van verhuizing te hebben 
gedaan. Op hethogeland.nl/bekendmakingen vindt u 
een overzicht van deze gegevens.

Vergunningaanvragen en -besluiten


