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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, 9781 JL 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:                                         

De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en 
Het Hogeland willen leerlingen en ex-leerlingen van het 
Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
de mogelijkheid van dagbesteding aanbieden als een 
vervolg opleiding of betaald werk niet (direct) haalbaar is. 
Hiermee willen de gemeenten jongeren die een kwets-
bare positie op de arbeidsmarkt hebben extra persoon-
lijke ontwikkeling bieden met mogelijk een toekomst naar 
(beschut) werk. In eerste instantie gaat het om een proef-
project van een jaar. Volgend jaar wordt bekeken of de 
nieuwe aanpak werkt.

Route Arbeid
Leerlingen en ex-leerlingen van het Praktijkonderwijs en 
het Voortgezet Speciaal onderwijs hebben drie moge-
lijkheden. Ze gaan een vervolgopleiding doen, aan het 
werk of krijgen dagbesteding. Voor de laatste mogelijkheid 
hebben de gemeentebesturen van Delfzijl, Appingedam, 
Loppersum en Het Hogeland in samen werking met scho-
len een uitvoeringsplan vastgesteld. Dit is een aanvulling 
op de in 2015 ontwikkelde ‘Route Arbeid’. Deze route is 
opgesteld voor leerlingen tot 27 jaar die geen startkwalifi-
catie (havo-, vwo- of mbo-diploma) hebben.

De Hooilandseweg tussen Uithuizermeeden en de 
oostzijde van Oosteinde gaat op de schop. De weg 
 krijgt een nieuwe asfaltlaag en wordt opnieuw ingericht. 
Veiligheid is hierbij een belangrijk speerpunt. Zo worden 
het fietspad en trottoir door een schuine band geschei-
den van de rijbaan en er komen veilige fietsoversteek-
plaatsen. Nabij de op- en afritten van de N46 komt het 
fietspad verder van de rijbaan af te liggen, zodat auto-

mobilisten beter zicht hebben op de fietsers. 

Ook wordt aandacht besteed aan het uiterlijk. Het fiets
pad en het trottoir krijgen verschillende kleuren klinkers. 
Op drie plaatsen in het tracé wordt een rode asfaltlaag 
met afwijkende verlichting aangebracht voor extra at-
tentie, wat de veiligheid vergroot. 

Ook worden hagen aangelegd en ongeveer 40 bomen 
gepland. Daarnaast komt er nieuwe verlichting in de 
dorpen. 

De werkzaamheden beginnen in mei en zijn eind dit jaar 
afgerond. Het project is een samenwerking tussen de 
gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen.

Agenda Raad Het Hogeland

Op woensdag 27 februari 2019 komt de gemeente-
raad van Het Hogeland in een openbare vergadering 
bijeen. Aanvang 19.00 uur, in het gemeentehuis in 
Uithuizen. Er is spreekrecht voor de publieke tribune 
per agendapunt. Hiervoor kunt u zich vooraf bij de 
griffie aanmelden (telefoonnummer 088  345 8888 
of per mail griffie@hethogeland.nl).

Op de agenda:
- Ruimtelijke onderbouwing Natuurbegraafplaats 
Wierum.
- Bestemmingsplan Uitbreiding Heiploeg te Zout-
kamp.
- Ruimtelijke onderbouwing Natuurbegraafplaats 
Wierum
- Bestemmingsplan Uitbreiding Heiploeg te Zout-
kamp

De raadsstukken zijn te vinden op de website 
www.raadhethogeland.nl. Daar kunt u de vergade-
ring ook live volgen.

Alle jongeren naar school, aan het 
werk of naar dagbesteding

Het college wil het contact met alle dorpen en kernen 
van Het Hogeland verder versterken. De wethouders 
hebben daarom het gebied onderling verdeeld. De 
 lijnen tussen de inwoners en het college worden hier-
door korter. De verdeling van de gebiedswethouders 
is als volgt:

Eltjo Dijkhuis: Usquert (Noordpolderzijl), Uithuizen 
(Katershorn, ‘t Lage van de Weg, Oldorp), Oudeschip 
(Koningsoord), Oosteinde, Roodeschool, Oosternieland, 
Oldenzijl, Uithuizermeeden (Hefswal, Paapstil,  Valom), 
Zandeweer, Eppenhuizen (Zevenhuizen), Doodstil, 
Eemshaven, Rottumeroog, Rottumerplaat, Simonszand, 
Star tenhuizen (Loppersum), Baflo, Rasquert, Tinallinge, 
Maarhuizen.

Harmannus Blok: Lauwersoog, Vierhuizen, Niekerk, 
Zoutkamp, Zuurdijk, Houwerzijl, Schouwerzijl, Warf huizen , 
Mensingeweer, Roodehaan, Adorp, Sauwerd, Klein en 
Groot Wetsinge, Winsum, Zuidwolde,  Noordwolde.

Kristel Rutgers: Stitswerd, Kantens, Rottum, Bedum, 
Onderdendam.

Mariette de Visser: Warffum, Den Andel, Breede, West-
ernieland, Eenrum, Broek, Pieterburen, Saaxumhuizen, 
Wierhuizen, Wehe-den-Hoorn, Leens, Ulrum, Kruisweg, 
Kloosterburen, Kleine Huisjes, Molenrij, Hornhuizen.

Wilt u contact met een van de wethouders? Neem dan 
contact op met het bestuurssectretariaat: 088 - 345 8888 
of email naar gemeente@hethogeland.nl.

Gebiedswethouders Het Hogeland

Hooilandseweg: voor en na



Gratis computercur-
sussen in bibliotheken 
Het Hogeland
Via de website van de gemeente kunt u veel za-
ken regelen en informatie vinden. Voor mensen die 
nog niet voldoende digitaal vaardig zijn, organiseert 
Bibliotheken Het Hogeland in de bibliotheken in 
Bedum, Leens, Uithuizen en Winsum gratis com-
putercursussen. Met de cursus ‘Klik & Tik’ leert u 
de eerste stappen van werken met computers en 
internet. Met de cursus ‘Digisterker’ leert u zelfstan-
dig gebruik te maken van de elektronische service 
van de gemeente, het UWV en de Belastingdienst. 

Aanmelden kan telefonisch via 088 - 506 1868 of 
e-mail h.versteeg@biblionetgroningen.nl of loop 
binnen bij de bibliotheek en geef u op bij de balie.

Gemeentenieuws 

Ontvangen aanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Sitswerd - Het vervangen van een schuur, Jacob 
Tilbusscherweg 24, 9999 XB (WABO-2019-0154, 
11-02-2019).
Ulrum - Het verbouwen van de woning, Trekweg 26 
A, 9971 CV (Z201900287, 14-2-2019).
Usquert - Het plaatsen van 400 zonnepanelen, 
Wadwerderweg 91, 9988 SV (WABO-2019-0155, 
07-02-2019).
Warfhuizen - De aanleg van natuurvriendelijke 
oever langs het Reitdiep, 9963 TC (Z201900274, 
13-2-2019).
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monu-
mentenzorg Groningen behandelt de aanvragen in 
een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, dan kunt u een afspraak maken via, tel. 0595-
447777. 

Verleende vergunningen 

Burgemeester en wethouders hebben omge vings-
vergunningen verleend voor:
- Het verleggen van een waterleiding i.v.m. wijziging 
spoorwegovergang (201800178, 13-2-2019)
Adorp - Het herinrichten van de N361 en het plaat-
sen van een hekwerk in Adorp (201800259, 13-2-
2019).
Eemshaven - Het plaatsen van een tijdelijke 
opslaghal, Westlob 8, 9979 XJ (WABO-2018-1563, 
05-02-2019). - Het plaatsen van een kantoorcon-
tainer, Robbenplaatweg 17, 9979 XL (WABO-2018-
1239).
Eppenhuizen - Het plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, Eppenhuizerweg 34, 9996 VD (WABO-
2018-1513, 31-01-2019).
Roodeschool - Het realiseren van een dakopbouw, 
Zuster Kortestraat 24 B, 9983 SX (WABO-2018-
1465, 06-02-2019).
Rottum - Het uitbreiden van een melkveestal, Knol-

weg 1, 9998 XE (WABO2018-1357, 07-02-2019).
Uithuizen - Het wijzigen van een bestemming, Lau-
wersdwarsweg 2, 9981 TP (WABO-2018-0573, 24-
01-2019). - Het verbouwen van een berging, Oude 
Tilsterweg 2, 9981 JT (WABO-2018-1572, 11-02-
2019).
Uithuizermeeden - Het wijzigen gevel en slopen 
winkel, Hoofdstraat 117, 9982 AC (WABO-2018-
1324, 17-1-2019). - Het plaatsen van 2 kleine 
windmolen, Dwarsweg 52, 9982 TW (WABO-2018-
1528, 25-01-2019).
Usquert - Het plaatsen van zonnepanelen op de 
volgende percelen: Wadwerderweg 86, 9988 SZ 
(WABO-2018-1566, 06-02-2019). | Op de woning, 
Wadwerderweg 3, 9988 ST (WABO-2018-1495, 28-
01-2019). | Op een tuinhuisje, Wadwerderweg 127, 
9988 SW (WABO-2018-1446, 22-01-2019).  | Op de 
woning, Wadwerderweg 77, 9988 SV (WABO-2018-
1552, 29-1-2019). | Wadwerderweg 20, 9988 SX 
(WABO-2018-1589, 22-1-2019). | Op een schuur, 
Wadwerderweg 74, 9988 SZ (WABO-2018-1593, 
07-02-2019). | Op de woning, Wadwerderweg 85, 
9988 SV (WABO-2018-1497, 29-1-2019).
Warffum - Het plaatsen van zonnepanelen op de 
volgende percelen: Groot- Hofstraat 27, 9989 BC 
(WABO-2019-0006, 22-1-2019). | Hoofdstraat 22, 
9989 AN (WABO-2018-1574, 22-1-2019). | Op de 
woning, Hoofdstraat 32A, 9989 AN in (WABO-2018-
1555, 29-01-2019). | Op de woning, Touwslagers-
gang 1, 9989 AK (WABO-2018-1535, 22-01-2019).  
| Op de woning, Groot-Hofstraat 5, 9989 BC 
(WABO-2018-1553, 22-1-2019). | Noorderstraat 3, 
9989 AA (WABO-2018-14-01, 28-01-2019). | Pas-
torieweg 17, 9989 BL (WABO-2018-1457, 23-01-
2019). | Torenweg 19, 9989 BD (WABO-2018-1551, 
29-1-2019).  | Op de woning, Groot-Hofstraat 31, 
9989 BC (WABO-2018-1507, 29-01-2019). | Op 
de woning, Torenweg 6, 9989 BE (WABO-2018-
1496, 28-1-2019). | Op een woning, Hoofdstraat 26, 
9989 AN (WABO-2018-1554, 22-1-2019). | Op een 
woning, Groot-Hofstraat 2, 9989 BC (WABO-2018-
1462, 24-1-2019). 
- Het plaatsen van een kleine windmolen, Onder-
dendamsterweg 15, 9989 TG in Warffum (WABO

2018-1560, 12-2-2019). 
Zandeweer - Het herbouwen van de stal, Noorder-
weg 10, 9997 PP (WABO2018-1055, 31-01-2019). 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 
de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders. Deze 
datum staat aan het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslister-
mijn verlengd van de aanvraag omgevingsvergun-
ning voor: 
Kloosterburen - Het verbouwen van een jong-
veestal, Dijksterweg 23, 9977 TD (2018-0185, 27-
3-2019)
Uithuizen - Het uitbreiden van een loods, Oude- 
Dijk 35, 9981 TH (WABO-2019-0007, 28-3-2019)
Warffum - Het verbouwen van een woning, Wester-
valge 76, 9989 EE (WABO-2018-1529, 25-3-2019)
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tus-
sen haakjes vermeld.
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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.

Provinciale staten- en 
waterschaps verkiezingen 2019
Woensdag 20 maart

                                

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

Versteviging vloer 
Nieuwe School 
Uithuizen gestart
Het verstevigen van de verdiepingsvloer van de  Nieuwe 
School Uithuizen is gestart. Vorig jaar heeft de oude 
gemeente Eemsmond de oplevering van het gebouw 
uitgesteld, omdat er technische problemen zijn met de 
vloer. Inmiddels zijn delen van de vloer, de installatie en 
binnenmuren verwijderd. 

Nu kan worden gestart met een veilige draagconstruc-
tie. De verwachting is, dat de school na de zomer-
vakantie in gebruik kan worden genomen. De Nieuwe 
School Uithuizen gaat onderdak bieden aan de open-
bare basisschool Brunwerd, de christelijke Koning Wil-
lem-Alexanderschool en de katholieke De Schelp en 
een kinderopvang.


