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Gemeentenieuws 

Militaire oefening Marnewaard

Tussen 21 en 31 januari houdt de land-
macht een militaire oefenening tussen de 
Marnewaard en Delfzijl.

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 Het Hogeland ook op social 
media:                                         

Vandaag, woensdag 30 januari, vergadert de ge-
meenteraad voor de tweede keer. Wilt u de vergade-
ring graag volgen, maar kunt u niet aanwezig zijn in 
Uithuizen? Volg de vergadering dan live, met beeld 
en geluid, via de website van de raad  
www.raadhethogeland.nl. 

Naast de live-uitzending vindt u op deze website de ver-
gaderkalender, informatie over de raad, het gemeente-
bestuur en de griffie. 

Volg de gemeenteraad van Het Hogeland ook op:

‘Avondje weg? Licht aan en deur op slot!’ is deze winter de 
boodschap. In de ‘donkere maanden’ worden de meeste 
inbraken gepleegd. Probeer een inbraak in uw woning te 
voorkomen.

Licht aan - Verlichting geeft een bewoonde indruk. Ge-
bruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet. 
Een inbreker staat niet graag in het zicht.

Deur op slot - Trek uw deur niet alleen dicht maar draai de 
sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang-en-sluitwerk.

Bel 112 bij verdachte situaties - Vertel uw buren dat ze 
bij een verdachte situatie direct de politie via telefoonnum-
mer 112 moeten bellen. Bijvoorbeeld bij glasgerinkel/ge-
stommel in uw huis terwijl u er niet bent of bij het zien van 
onbekende personen in uw tuin. Snel alarm slaan bete-
kent een grotere kans om de inbrekers te pakken. Wacht 
niet tot het te laat is, maar ga zelf aan de slag met veilig 
wonen. 

De erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-be-
drijven die door het hele land zijn gevestigd, geven u 
graag deskundig advies over goed hang-en-sluitwerk. Kijk 
op www.politiekeurmerk.nl.

Via overheid.nl kunt u op de hoogte blijven van berichten 
over vergunningen en activiteiten in uw buurt, zoals eve-
nementen en bouwplannen. Helaas is er op dit moment een 
storing, waardoor het niet mogelijk is bekendmakingen van 
onze gemeente te vinden via het onderdeel “Aankondig-
ingen over uw buurt”. Overheid.nl verwacht dat deze sto-
ring begin februari is opgelost. De bekendmakingen zijn wel 
beschikbaar in deze gemeentepagina.

Inloopbijeenkomst Hooiland-
seweg Roodeschool en Oost-
einde

Gemeente Het Hogeland werkt samen met 
de provincie Groningen aan de herinrichting 
van de Hooilandseweg in Roodeschool en 
Oosteinde. Wij nodigen u van harte uit voor 
een inloopbijeenkomst, waarin u kennis kunt 
nemen van de definitieve plannen.  Er zijn me-
dewerkers van de gemeente Het Hogeland en 
van de provincie Groningen aanwezig om uw 
eventuele vragen te beantwoorden.

Deze inloopbijeenkomst vindt plaats op 13 
februari van 16.00 uur tot 20.00 uur in dorp-
shuis Nieuw Calvaria aan de Hooilandseweg 
18 te Roodeschool.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt contact 
opnemen met Peter Dijkens van de afdeling 
Infra, gemeente Het Hogeland via telefoon-
nummer 088 - 345 8888.

Bekendmakingen raadplegen via overheid.nl niet 
mogelijk door storing

Maak het inbrekers niet te makkelijk

Een gedeelte van de gemeenteraad Het Hogeland



Gemeentenieuws 

Ontvangen aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de 
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
zijn binnengekomen voor het:
Het plaatsen van 2 kleine windmolens, Klinken-
borgerweg 4 te Kantens. (07-01-2019)
Het verbouwen van een woning, Stationsstraat 14, 
Uithuizermeeden. (08-01-2019)
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aan-
vragen 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 De 
Marne maken bekend, dat voor de volgende aanvraag 
om een omgevingsvergunning de beslistermijn met 
zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):
Het bouwen van een schuur, Departementsstraat 
21, Uithuizen.

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 bezwaar-
schrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt 
aan met ingang van de dag na datum verzending van 
het besluit. Deze datum van verzending staat tussen 
haakjes vermeld. Een omgevingsvergunning voor het:
Veranderen van een kapconstructie, Havenstraat 
13, Eenrum. (19-01-2019)
Het plaatsen van een windmolen, Oude AE 4, Win-
sum. (16-01-2019)
Het graven en dempen van een watergang naast 
Trekweg naar Onderdendam 27. (21-01-2019)
Het plaatsen van zonnepanelen, Groot-Hofstraat 27, 
Warffum. (22-01-2019)
Het plaatsen van zonnepanelen, Hoofdstraat 22, 
Warffum. (22-01-2019)
Het plaatsen van zonnepanelen op de woning, 
Hoofdstraat 32A, Warffum.
Het plaatsen van zonnepanelen op de woning, 
Wadwerderweg 3 ,  Usquert. 
Het plaatsen van zonnepanelen op de woning, 
Touw slagersgang 1, Warffum. (22-01-2019)
Het plaatsen zonnepanelen op een tuinhuisje, 
Wadwerderweg 127,  Usquert. (22-01-2019)
Het plaatsen van zonnepanelen op de woning, 
Wadwerderweg 77, Usquert.
Het plaatsen van zonnepanelen, Noorderstraat 3, 
Warffum.
Het plaatsen van zonnepanelen, Pastorieweg 17,  
Warffum. (23-01-2019)
Het plaatsen van zonnepanelen, Torenweg 19, Warf-
fum.
Het plaatsen van zonnepanelen op de woning, 
Groot-Hofstraat 31, Warffum.
Het plaatsen van zonnepanelen, Wadwerderweg 20, 
Usquert. (22-01-2019)
Het plaatsen van zonnepanelen op de woning, 
Torenweg 6, Warffum.
Het plaatsen van zonnepanelen op de woning, 
Wadwerderweg 85, Usquert.
Het plaatsen van zonnepanelen op een woning, 
Hoofdstraat 26, Warffum. (22-01-2019)
Het plaatsen van zonnepanelen op de woning, 
Groot-Hofstraat 2, Warffum. (24-01-2019)
Het plaatsen van zonnepanelen op de woning, 
Hoofdstraat 24, Warffum. (22-01-2019)

Het plaatsen van zonnepanelen op de woning, 
Wadwerderweg 93, Usquert.(23-01-2019)
Het plaatsen van zonnepanelen, Groot-Hofstraat 29, 
Warffum. (23-01-2019)
Het plaatsen van zonnepanelen, Hoofdstraat 7, 
Warffum. (22-01-2019)
Het plaatsen van zonnepanelen op de berging, Ha-
venstraat 9, Warffum.
Het oprichten van een woning, Noordwolderweg 
124B, Bedum. (21-01-2019)
Het verhogen van boezemkeringen, langs de Oude 
Ae, Bedum. (22-01-2019)
Het plaatsen van een antenne-installatie, nabij N46 
Ellerhuizen, Bedum. (24-01-2019)
Het kappen van 8 bomen, langs St. Annerweg, Be-
dum. (24-01-2019)

Kennisgeving ontwerpbesluit omge-
vings vergunning milieu
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland ma-
ken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn om een 
omgevingsvergunning milieu te verlenen voor:
Het actualiseren van het agrarisch bedrijf  van A. 
Hoeksma, Westerseweg 19A te Zuidwolde. De veran-
dering bestaat uit het toepassen van een emissiearm 
huisvestingssysteem in de bestaande pluimveestal-
len. 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende 
stukken zijn in te zien via de website van gemeente 
Het Hogeland en liggen vanaf 31 januari gedurende 
zes weken ter inzage in het  gemeentehuis te Bedum. 
Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijke of 
mondelinge zienswijzen kenbaar maken.

Para-commerciële Drank- en Horecaver-
gunningen
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet 
is een verzoek ingediend voor het verlenen van een 
vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf 
in de volgende inrichting:
Wierdaweg 2D, Winsum door TC Winsum
De burgemeester van gemeente Het Hogeland is van 
plan de gevraagde vergunning te verlenen. 
De ontwerpbeschikking ligt voor belanghebbenden 
ter inzage op het gemeentehuis te Uithuizen, Hoofd-
straat-West 1, Uithuizen.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u 
schriftelijk zienswijzen aandragen. Deze zienswijzen 
moet u binnen zes weken (vanaf 23 januari 2019) in-
dienen bij het college van burgemeester en wethoud-
ers van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 
AA Uithuizen.

Kennisgeving Ontwerp maatwerkbesluit 
Activiteitenbesluit milieubeheer, uitge-
breide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het 
Hogeland maken bekend dat zij in het kader van de 
Activiteitenbesluit milieubeheer voornemens zijn een 
maatwerkbesluit te verlenen voor Rixona b.v. Wes-
tervalge 82 te Warffum. 
Het verzoek om maatwerk, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 31 januari 2019 tot 
en met 13 maart 2019 ter inzage in het gemeentehuis 
te Uithuizen. 
Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen 
schriftelijk of mondeling zienswijzen worden inge-
bracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. 
Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze of 
het inzien van de stukken kan een afspraak worden 
gemaakt via www.hethogeland.nl.

Kennisgeving besluit Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure Noorderweg 
10 te Zandeweer 
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland ma-
ken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergun-
ning hebben verleend voor het herbouwen van een 
pluim veestal aan de Noorderweg 10, 9997 PP te 
Zandeweer. 
De vergunning bestaat uit het bouwen van een bouw-
werk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo), het gebruiken van 
gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmings-
plan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo) en het oprichten, ve-
randeren of in werking hebben van een inrichting (art. 
2.1, lid 1, sub e Wabo). 
Ter inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 31 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 
op de locatie Uithuizen. 
Beroep 
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekend-
making beroep worden aangetekend door belang-
hebbenden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie 
Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het in-
dienen van een beroepschrift schorst de werking van 
het besluit niet. 
Voorlopige voorziening 
Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voor-
zieningenrechter verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie 
van uw beroepschrift sturen aan de voorzieningen-
rechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 
9700 AD Groningen. 
Online reageren 
U kunt ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursre-
cht (met uw DigiD) een beroepschrift of verzoek om 
voorlopige voorziening indienen.

Ontwerpbesluit  omgevingsvergunning 
voor het brandveilig gebruiken van een 
basisschool met peuteropvang en dorps-
huis aan Van Berumstraat 2 te  Zuidwolde 
(uitgebreide procedure).
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland ma-
ken bekend dat zij het voornemen hebben om op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het brandveilig gebruiken van een basisschool 
met peuteropvang en dorpshuis aan Van Berumstraat 
2 te Zuidwolde.
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen vanaf 31 januari 2019 gedurende 6 
weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage 
bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uit-
huizen, Hoofdstraat-West 1. 
Beroep
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar 
keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswi-
jze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van 
gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uit-
huizen. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar mak-
en bij de heer B.J. Zweers van het Team Ruimtelijke 
Ordening-beleid via telefoonnummer 088 - 345 8831. 
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 
redenen daarvoor te bevatten.
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