
Zorg en overlast melden

20 maart 2019
Gemeentenieuws 

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? 
Vermoedt u bijvoorbeeld dat iemand slachtoffer 
is van huiselijk geweld? Of signaleert u dat ie
mand afwijkend gedrag vertoont, vereenzaamt 
of overlast veroorzaakt? 

Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente. 
Zij bespreken met u het probleem en mogelijke oplossin-
gen. Bel met de gemeente: 088 - 345 88 88 

Crisissituatie buiten kantoortijd
Bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishande-
ling op werkdagen na 17.00 uur tot de volgende och tend 
09.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen met 
Veilig Thuis Groningen via telefoonnummer 0800 – 2000 
of via www.veiligthuisgroningen.nl. Bij spoed belt u 112.

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Telefoon: 
E-mail: 
Website:  
WhatsApp:

088 - 345 8888
gemeente@hethogeland.nl
www.hethogeland.nl
06 - 114 505 30

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

Kinderen kunnen een hele uitda-
ging zijn. Soms zit u met uw handen 
in het haar. Veel ouders, trainers/
coaches, leraren, e.d. herkennen 
dat. En wat doet u dan? Daarover 
gaat de humoristische voorstelling 
‘Pap, doe normaal!’, die op don-
derdagavond 11 april 2019 in de 
gemeente Het Hogeland te zien is. 
Meld u nu aan, want dit mag u niet 
missen!

In de voorstelling zien we een vader 
/ coach die een andere aanpak 
probeert bij zijn zoon. Thuis, rond 
zijn school en bij zijn sportclub. Maar 
dat blijkt in de praktijk nog niet zo 
makkelijk te zijn… Een voorstel-
ling vol met herkenbare situaties 
voor iedereen die kinderen heeft 
of kinderen begeleidt. De reacties 
zijn zeer enthousiast! Deze nieuwe 

voorstelling is van de makers van 
o.a. ‘Wel winnen, hè!’, de voorstel-
ling die in onze regio meermalen te 
zien was en zeer enthousiast werd 
ontvangen. De voorstelling voor de 
hele gemeente Het Hogeland op 
donderdag 11april 2019 vindt plaats 
in dorps huis Ubbegaheem (Burcht-
weg 4, Sauwerd). De inloop is vanaf 
19.00 uur, de voorstelling zelf van 
19.30 tot circa 20.45 uur (zonder 
pauze).

Een kaartje kost eigenlijk €17,50 
maar dankzij de medewerking van 
de gemeente Het Hogeland is de 
toegang dit keer gratis! Let op: vol 
is vol! Dus bestel uw kaartjes snel. 
Dat kan vanaf nu, via de website: 
www.PapDoeNormaal.nl. Op deze 
website vindt u ook meer informatie 
over de voorstelling en kunt u de 

trailer be kijken.

Tot donderdag 11 april! Vraag aan 
andere ouders, trainers/coaches, 
leraren, e.d. ook of ze meegaan. 
Maken we er een gezellige avond 
van met z’n allen!

Collegebesluiten uitgelicht
Elke dinsdag vergadert het college van burgemeester 
en wethouders. Op 12 maart heeft het college onder 
andere gesproken over het dorpshuis voor Ooster
nieland en een eenduidige regeling voor starters en 
blijversleningen. De volledige besluitenlijst van de 
vergadering vindt u op www.hethogeland.nl/college.

Dorpshuis voor Oosternieland
Het college van B&W wil meewerken aan de realisatie 
van een dorpshuis voor Oosternieland. Daarom heeft 
het college ingestemd met de terinzagelegging van een 
ontwerp omgevingsvergunning voor het perceel Ooster-
nielandsterweg 41. Dat perceel heeft nu nog een woon-
bestemming. Om de bouw van een dorpshuis mogelijk 
te maken, is een omgevingsvergunning aangevraagd. De 
locatie Oosternielandsterweg 41 kwam vrij nadat de NAM 
de woning op de kavel kocht en sloopte vanwege aard-
bevingsschade. Het dorpshuis is een initiatief van het 
dorp zelf. Als er geen zienswijzen worden ingediend, kan 
de ontwikkeling van het dorpshuis starten. De gemeente 
legt juridische zaken rondom het gebruik van de grond 

vast in een notariële akte met Dorpsbelangen Ooster-
nieland

College wil eenduidige regeling voor starters 
en blijversleningen
Het college wil de raad voorstellen een eenduidige re-
geling voor starters- en blijverslening in het leven te 
roepen. Hiermee kunnen inwoners die een eerste koop-
woning willen kopen via de gemeente een lening krijgen 
van maximaal twintig procent van de koopsom (tot een 
maximum van 40.000 euro). De hoogte van de lening is 
afhankelijk van de aankoopsom. Mensen die hun huis wil-
len verbouwen om langer in hun woning te kunnen blijven 
wonen, kunnen een zogenaamde ‘blijverslening’ krijgen 
van maximaal 50.000 euro. Het college wil met deze re-
geling de dynamiek op de woningmarkt stimuleren. De 
gemeenteraad besluit in de vergadering van 10 april over 
dit voorstel. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen 
inwoners die een beroep op de regeling willen doen zich 
melden bij de gemeente Het Hogeland.

Agenda Raad Het Hogeland
Op woensdag 27 maart 2019 komt de gemeente-
raad van Het Hogeland in een openbare vergade-
ring bijeen. Aanvang 19.00 uur, in het gemeente-
huis in Uithuizen. Er is spreekrecht voor de publieke 
tri bune per agendapunt. Hiervoor kunt u zich vooraf 
bij de griffie aanmelden via telefoonnummer 088 - 
345 8888 of per mail griffie@hethogeland.nl.

Op de agenda:
Opiniërend (ter bespreking)
- Regeling financiële ondersteuning chronisch zie-
ken en gehandicapten (CER)
- Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastin-
gen Het Hogeland 2019
- Krediet aanpassing verdiepingsvloer Nieuwe 
School Uithuizen.
- Bestuursovereenkomst NPG
- Het Groninger Zorgakkoord
- Lokaal Plan van aanpak versterking het Hogeland

Besluitvormend n.a.v. eerdere opiniërende be
spreking
- Nota waardering en afschrijving vaste activa en 
Nota reserves en voorzieningen
- Begroting 2019
- Verordening en tarieven Onroerend en Roerend 
Zaakbelasting (OZB en RZB)

Besluitvormend n.a.v. opiniërende bespreking 
deze vergadering
- Bestuursovereenkomst NPG
- Het Groninger Zorgakkoord

Besluitvormend zonder opiniërende bespreking
- Verordening vertrouwenscommissie benoeming, 
klankbordgesprekken en herbenoeming burge-
meester Het Hogeland 2019

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

Humoristische voorstelling voor ouders en coaches!

Pap, doe normaal!

datum: donderdag 11 april 2019
locatie: dorpshuis Ubbegaheem, Sauwerd
tijd: 19.30 uur (inloop vanaf  19.00 uur)
toegang: normaal €17,50, dit keer gratis!
kaartjes: www.PapDoeNormaal.nl
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27 maart 2019 Inloopbijeen
komst nieuwbouw brandweerka
zerne Baflo
De Veiligheidsregio Groningen overweegt een 
nieuwe brandweerkazerne te bouwen op de locatie 
van de voormalige C.B.S. Ichthus aan de Gebroed-
ers Gootjesstraat 47 in Baflo. Momenteel is de 
brandweerkazerne nog gehuisvest aan de Lauren-
tiusstraat. De voorbereidingen voor een nieuwe ka-
zerne zijn gaande. Voordat een omgevingsvergun-
ning voor de bouw wordt aangevraagd willen we u 
als omwonende graag informeren over de plannen.  

Wij willen u graag laten zien wat de plannen zijn en 
eventuele vragen beantwoorden. Daarom organ-
iseren we een inloopbijeenkomst op 27 maart van 
16.30 tot 19.30 uur in het Dorpshuis Agricola aan 
de Heerestraat 21 in Baflo. Medewerkers van de 
brandweer en de gemeente Het Hogeland zijn aan-
wezig om u informatie te geven over het plan, de 
benodigde procedure en de planning. U bent van 
harte welkom. 
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Ontvangen aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de 
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
zijn binnengekomen voor:
Bedum • Het wijzigen van een kozijn, Stationsweg 29 
(11-3-2019).
Lauwersoog • Het bouwen van een berging, De Rug 
5 (7-3-2019).
Onderdendam • Het aanbrengen van beschoeiing, 
nabij Boterdiep Oz 1 (13-3-2019).
Rasquert • Het tijdelijk afwijken van het gebruik van 
een perceel t.b.v. een zitmaaierrace, nabij Kievester-
weg 2 (13-3-2019).
Schouwerzijl • Het bouwen van een steiger, Niestern-
weg (11-3-2019).
Winsum • Het wijzigen van een gevel, Hoofdstraat W 
14 (11-3-2019).
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 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):
Warffum • Het realiseren van een schuilvoorziening 
voor vee, Westervalge 53 (15-3-2019).
Winsum • Het vervangen van asbest golfplaten op een 
schuur, Schaphalsterzijl 4 (12-3-2019).

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. 
Bedum • Het plaatsen van twee dakkapellen, Om-
melanderdrift 49 (19-2-2019).
Sauwerd • Het kappen van een boom,  Langs de Tocht 
2 (14-3-2019).
Startenhuizen • Het kappen van 10 bomen,  Eppen-
huizerweg 36 (13-3-2019).
Uithuizen • Het kappen van een boom,  Ripperdadrift 
172 (13-3-2019).
Uithuizermeeden • Het verbouwen en uitbreiden van 
een woning, Uithuizerweg 5 (5-3-2019).
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen, Zijlsterweg 
17 (5-3-2019). • Het kappen van 20 populieren,  Wad-
werderweg 76 (13-3-2019).
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, Groot-Hof-
straat 16 (4-3-2019). • Het plaatsen van zonnepanelen, 
Hoofdstraat 32 (4-3-2019). • Het plaatsen van zon-
nepanelen, Groot-Hofstraat 13 (4-3-2019). • Het plaat-
sen van zonnepanelen, Groot Hofstraat 6 (14-3-2019).
Winsum • Het bouwen van multifunctioneel gebouw 
de Tirrel, Meeden 1 (8-3-2019). • Het bouwen van een 
woning, Munstertil 7 (13-3-2019). • Het bouwen van 
een steiger, nabij Driek van Wissenhof 10 (13-3-2019).
Zoutkamp • Het veranderen van een sluis (monument) 

nabij Sluisweg, nabij Reitdiepsluis (13-3-2019).
Zuidwolde • Het kappen van twee bomen,  Boterdiep 
Oz 4 (13-3-2019).

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
een melding hebben ontvangen voor:
Oldenzijl • Het veranderen van een bedrijf met een 
kleine windturbine, Dijkumerweg 9 (5-3-2019).
Oosternieland • Het veranderen van een bedrijf met 
een kleine windturbine, Den Hoornsterweg 2 (6-3-
2019).
Oudeschip • Het veranderen van een bedrijf met een 
nieuwe werktuigenloods, Derk Luddesweg 5 (7-3-
2019).
Uithuizen • Het veranderen van een bedrijf met het ver-
lengen van een bestaande werktuigenloods, Oude-Dijk 
35 (21-02-2019).
Tegen deze melding(en) staat geen bezwaar en beroep 
open. Inzage van de stukken op afspraak. 

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning 
verleend voor:
Baflo • Het houden van Kelder Open Air op het Con-
cordiaplein in Baflo op 27 april 2019 (verzenddatum 
12-3-2019).
Bedum • Het organiseren van de dodenherdenking 
op 4 mei 2019 van 19.30 uur tot 20.45 uur aan de 
Schoolstraat 2 te Bedum (verzenddatum 13-3-2019).
Lauwersoog • Het houden van diensten en singins 
in een witte tent achter het parkeerterrein bij Noorder-
gat, te Lauwersoog op zondagen vanaf 7 juli 2019 tot 
en met 18 augustus 2019 (verzenddatum 12-3-2019).
Rottum • Het organiseren van een Boer’n Praise op 
25 mei 2019 van 15.00 uur tot 22.30 uur aan de Us-
querderweg 21 te Rottum (verzenddatum 11-3-2019).
Sauwerd • Het organiseren van de Koningsdag in 
Sauwerd op 27 april 2019 (verzenddatum: 14-3-2019).
Uithuizermeeden • Het houden van een voetbalkamp 
van de SV de Heracliden op het sportpark Uithuizer-
meeden aan de Grote Hadderstraat 1 te Uithuizer-
meeden op 31 mei en 1 juni 2019 (verzonden 14-3-
2019).

Ontheffing
De burgemeester heeft een ontheffing verleend voor:
Warfhuizen • Het houden van een paasvuur op 22 
april 2019 van 19.30 uur tot 21.00 uur aan de locatie 
Vaart Oostzijde aan de Oostzijde van de Kromme Ra-
ken, tussen de weg en de vaart achter de brug te Warf-
huizen (verzenddatum 14-3-2019).

Drank en Horeca
Winsum • De burgemeester heeft een Drank- en Hore-
cavergunning verleend aan de Tennisclub aan de Wier-
daweg 2D in Winsum (verzenddatum: 13-3-2019). 
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. 

Overige vergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de 
volgende vergunningen verleend:
Winsum • Een standplaatsvergunning aan VOF Draai-

vermaak voor het innemen van een standplaats op de 
vrijdagen en de zaterdagen in november en december 
2019 op het Dorpsplein in Winsum (verzenddatum 12-
3-2019).
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. 

Ontwerpbesluit bestemming van en 
onttrekking aan de openbaarheid van 
de Voslaan in Winsum.
Samenvatting
Het college van B&W wil de spoorwegovergang op 
de Voslaan in Winsum definitief afsluiten voor verkeer 
en de tijdelijke voorziening, die in 2016 na meerdere 
ongevallen is aangelegd, als openbare weg bestem-
men. Daarvoor is in het kader van de Wegenwet een 
ontwerp besluit opgesteld. Deze ligt 6 weken ter in-
zage. Na deze periode, en het verwerken van even-
tuele ziens wijzen, beslist de gemeenteraad over de 
definitieve afsluiting van de spoorwegovergang en de 
 nieuwe toegangsweg als openbare weg.
In zijn vergadering van 12 maart 2019 heeft het college 
van burgemeester en wethouders van Het Hogeland 
besloten de gemeenteraad voor te stellen een gedeelte 
van de Voslaan in Winsum op grond van de Wegenwet 
tot openbare weg te bestemmen en een gedeelte daar-
van aan de openbaarheid te onttrekken.
Een ontwerp van een raadsbesluit en situatietekening 
liggen vanaf  22 maart 2019 zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis te Winsum (Hoofdstraat W 70). Het col-
legevoorstel en –besluit met de onderbouwing voor de 
bestemming van en onttrekking aan de openbaarheid, 
liggen ook ter inzage. Wilt u de stukken inzien, dan kan 
dat tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 
Deze bekendmaking met het ontwerpraadsbesluit en 
bijlagen vindt u ook op www.overheid.nl. U kunt zoeken 
op datum van publicatie (21 maart 2019) en op Het Ho-
geland als publicerende organisatie.
Wilt u reageren op het ontwerpbesluit, dan kunt u 
 tijdens de periode van ter inzagelegging mondeling of 
schriftelijk zienswijzen indienen. U kunt een brief sturen 
naar het college van burgemeester en wethouders van 
Het Hogeland, Postbus 26 te (9980 AA) Uithuizen. Wilt 
u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u een 
afspraak maken met de heer J. Legters, procesma-
nager projecten of de heer W.K. de Wind, juridisch 
advi seur. Belt u dan naar nummer 088 - 345 8888. 
Na afloop van de terinzagelegging zal het ontwerp-
besluit met eventuele zienswijzen worden aangeboden 
aan de raad. De raad stelt het besluit uiteindelijk vast.  

21 maart 2019
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland
Henk Jan Bolding, burgemeester
Paul van Vilsteren, secretaris

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.

In Bedum en Onderdendam wordt gewerkt aan het riool. 
Daarom is op donderdag 21 maart de Wilhelminalaan in 
Bedum gestremd. De Achterweg in Onderdendam is op 
vrijdag 22 maart gestremd. De werkzaamheden duren op 
beide locaties een dag. Het verkeer wordt omgeleid.

Rioleringswerkzaamheden Bedum en Onderdendam


