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Lijkt het u een leuke uitdaging om – samen 
met andere enthousiaste inwoners – gemeen-
te Het Hogeland op de kaart te zetten met een 
prachtig cultureel evenement? Meld u dan 
aan als lid van het Open Monumentendag Co-
mité Het Hogeland.

Het comité organiseert de Open Monumentendag in 
de gemeente Het Hogeland. In samenwerking met 

organisaties in de gemeente wordt het evenement 
groots neergezet, met bruisende activiteiten langs ver-
schillende routes. Open Monumentendag vindt plaats 
in het tweede weekend van september en heeft als 
thema ‘Plekken van Plezier’. Het comité stelt het pro-
gramma samen en onderhoudt contacten met monu-
menteneigenaren, pers en vrijwilligers. Het is voor u 
dé kans om de rijke cultuurhistorie en erfgoed in de 
gemeente op de kaart te zetten.

Wilt u graag meehelpen met het organiseren van de 
Open Monumentendag Het Hogeland? Meld u dan 
aan bij Rixt Vellenga, r.vellenga@hethogeland.nl. We 
zijn op zoek naar inwoners en ondernemers. In week 
16 wordt het eerste overleg van het comité gepland.

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

Van het college
Elke dinsdag vergadert het college van bur-
gemeester en wethouders. Op 26 maart heeft 
het college onder andere gesproken over de 
vrijstelling voor winkeliers om hun winkel on-
der meer op zondagen te openen. De volledi-
ge besluitenlijst van de vergadering vindt u 
op www.hethogeland.nl/college.

Maximale vrijheid openingstijden winkels in 
Het Hogeland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het 
Hogeland stellen de raad voor een nieuwe 'verorde-
ning winkeltijden' vast te stellen. Het college kiest 
daarin voor een algemene vrijstelling van de Winkeltij-
denwet in de nieuwe gemeente. Dat betekent dat alle 
soorten winkels in de hele gemeente het Hogeland op 
zon- en feestdagen hun eigen openingstijden mogen 
bepalen. De raad neemt op 24 april een definitief be-
sluit. De verordening treedt daarna rond eind april of 
begin mei in werking.

Eén van de belangrijkste argumenten voor het colle-
ge is de visie 'Ruimte!'. Daarin wordt ruimte gegeven 
aan inwoners én ondernemers om hun leven vorm te 
geven zoals zij dat zelf willen en economische kansen 
te benutten, zonder veel regels. Daarnaast gaf het ge-
raadpleegde Ondernemersplatform Het Hogeland aan 
graag een zo groot mogelijke vrijheid voor de onder-
nemers te willen bij het kiezen van openingstijden. Bo-
vendien zijn ruime openingstijden belangrijk voor de 
toeristische sector.

Maak kennis met opleiders en werk-
gevers op Kansberoepenmarkt
Op woensdag 10 april van 10:00 tot 12:00 uur organiseert 
Werkplein Ability, in samenwerking met het UWV, een in-
formatiemarkt over kansrijke beroepen. Dit zijn beroepen 
die een goede kans bieden op werk. Tijdens de markt krijgt 
u informatie over kansrijke beroepen en zijn opleiders en 
werkgevers aanwezig die leerwerktrajecten kunnen aan-
bieden in de arbeidsmarktregio Groningen. Vooral werk-
gevers die actief zijn in de bouw, techniek, zorg, groen, 
callcenterwerk en horeca zijn op de markt aanwezig. Ont-
vangt u geen uitkering, maar wilt u zich oriënteren op loop-
baanmogelijkheden? Ook dan bent u van harte welkom.

De Kansberoepenmarkt vindt plaats in de Blauwe Schuit, 
Warfstraat 1 te Winsum. Neem voor meer informatie con-
tact op met Esther Pleizier van Werkplein Ability via 088 
– 345 88 88.

Agenda Raad Het Hogeland
Op woensdag 10 april 2019 vergadert de gemeenteraad 
van Het Hogeland om 19.00 uur, in het gemeentehuis in 
Uithuizen. U bent van harte welkom om deze openbare 
vergadering bij te wonen. U kunt de vergadering ook live 
volgen via www.raadhethogeland.nl. Wordt er een agenda-
punt besproken waarover u iets wilt zeggen? Maak dan 
gebruik van u inspreekrecht. Hiervoor kunt u zich tot 24 uur 
van tevoren aanmelden bij de griffie via telefoonnummer 
088 - 345 8888 of mail naar griffie@hethogeland.nl.

Opiniërend (ter bespreking)
• Winkeltijdenverordening
• Financiën Jeugdhulp (mogelijkheid indienen zienswijze)  
• Verordeningen starterslening en blijverslening

De raad besluit nadat de standpunten in een eerdere 
vergadering zijn afgetast
• Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Het 
Hogeland 2019
• Lokaal Plan van aanpak versterking Het Hogeland

De raad besluit nadat de standpunten in deze vergade-
ring zijn afgetast
• Financiën Jeugdhulp (mogelijkheid indienen zienswijze)

De raadsstukken zijn te vinden op de website 
www.raadhethogeland.nl.

Vorige week is de gids ‘Welkom in Het Hoge-
land’ huis-aan-huis verspreid. Een gids vol 
informatie over én uit de gemeente. 

Er is volop aandacht voor waarvoor u bij de gemeente 
terecht kunt, en waar en wanneer u uw vragen kunt 
stellen. Daarnaast vertellen Hogelandsters in de gids 
over leven in dit mooie gebied. 

Kortom, een gids waarmee u Het Hogeland en al haar 
mogelijkheden beter leert kennen! Heeft u de gids 
niet ontvangen? Haal hem dan op bij één van de ge-
meentelocaties in Bedum, Leens, Winsum, Uithuizen 
of Werkplein Ability Winsum! Bent u niet in de gele-
genheid om de gids op te halen? Neem dan contact 
op met de gemeente en wij sturen de gids naar u op. 

Welkom in Het Hogeland: gids niet ontvangen?
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Ontvangen aanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor:
Eemshaven • Het bouwen van een centraal diensten-
gebouw, Middenweg (7-3-2019)
Eenrum • Het vervangen van handelsreclame, Raad-
huisstraat 10 A (26-3-2019)
Hornhuizen • Het afwijken van het bestemmingsplan 
i.v.m. een feest, Ommelanderweg 12 (25-3-2019)
Kantens • Het bouwen van een melkveestal, Brede-
weg 25 (11-3-2019) • Het versterken van een schoor-
steen, Langestraat 23 (25-3-2019)
Kloosterburen • Het plaatsen van een overkapping, 
Dijksterweg 38 (21-3-2019) • Het graven en dempen 
van sloten, Nijenklooster 1 in Kloosterburen (25-3-
2019)
Lauwersoog • Het plaatsen van een reclamebord, Ha-
ven 1 (25-3-2019)
Onderdendam • Het tijdelijk afwijken van het bestem-
mingsplan, Boterdiep Oz 13 (27-3-2019)
Oudeschip • Het bouwen van een werktuigenloods, 
Derk Luddesweg 5 (7-3-2019) • Het bouwen van een 
schuur, Dijkweg 79 (25-3-2019)
Roodeschool • Het uitbreiden van een loods, Kolhol-
sterweg 7 (15-3-2019) • Het bouwen van een woning, 
Westerdijkstraat 13 (15-3-2019)
Uithuizen • Het uitvoeren van onderhoudswerkzaam-
heden aan de Menkemaborg, Menkemaweg 2 (6-3-
2019) • Het vervangen van kozijnen, Bovenhuizen 5 
(14-3-2019) • Het plaatsen van geisoleerde sandwich 
panelen op de gevels, Kwekersweg 4 (14-3-2019) • Het 
verbouwen van een schuur tot keuken en berging, Ou-
de-Dijk 13 (18-3-2019) • Het bouwen van een bedrijfs-
hal, Industrieweg 1 a (18-3-2019) • Het verlengen van 
de vergunning voor de tijdelijke huisvestging voor de 
brandweer, Nijverheidsweg 16 (22-3-2019)
Uithuizermeeden • Het realiseren van 6 appartemen-
ten, Kerkstraat 1 (5-3-2019) • Het plaatsen van een 
mestsilo, Hooilandseweg 2 (15-3-2019)
Usquert • Het plaatsen van 18 zonnepanelen op de 
schuur, Westerhornseweg 18 (22-3-2019)
Vierhuizen • Het graven en dempen van een sloot, 
Westpolder 8 (25-3-2019)
Warffum • Het renoveren van een dak, Hoofdstraat 24 
(22-3-2019) • Het opnieuw in gebruik nemen van de 56 
bestaande wooneenheden, Noorderstraat 24 in Warf-
fum (WABO-2019-0353)

Westernieland • Het bouwen van een loods, Wester-
nielandsterweg 18 (27-3-2019)
Winsum • Het plaatsen van 2 windmolens, Trekweg 
naar Onderdendam 45 (25-3-2019) • Het plaatsen van 
gevelreclame, Het Aanleg 2 (25-3-2019) • Het bouwen 
van een woning, Munster kavel 4 (27-3-2019) • Het 
realiseren van een scootmobielenberging, Het Hooge 
Heem 5 (26-3-2019)
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumen-
tenzorg Groningen behandelt de aanvragen in een 
openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan 
kunt u een afspraak maken via, tel. 088 - 345 8888. 

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevings-
vergunning verleend voor:
Kantens • Het plaatsen van 2 kleine windmolens, Klin-
kenborgerweg 4 (11-3-2019) • Het plaatsen van kozij-
nen in de zijwangen van de dakkapel, Langestraat 43 
(21-3-2019)
Sauwerd • Het aanpassen van de vergunning voor een 
telecommast, Sauwerd aan Provincialeweg ter hoogte 
van Oost (26-3-2019)
Uithuizen • Het uitbreiden van een loods, Oude-Dijk 35 
(6-3-2019) • Het herbouwen van de bovenverdieping 
van de woning, Hoofdstraat-Oost 14 (27-3-2019) • Het 
kappen van 2 essen op het perceel R.P. Dojesweg 17 
(22-03-2019) • Het kappen van een boom aan de Tal-
maweg 79 (27-3-2019)
Uithuizermeeden • Het verbouwen en uitbreiden van 
een woning, Uithuizerweg 5 (5-3-2019)
Warffum • Het verbouwen van een woning, Westerval-
ge 76 (21-3-2019) • Het plaatsen van zonnepanelen, 
Groot Hofstraat 6 (14-3-2019) • Het plaatsen van zon-
nepanelen, Groot-Hofstraat 13 (4-3-2019)
Zuurdijk • Het realiseren van een (dak)opbouw, Hoofd-
weg 13 (27-3-2019)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzend-
datum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Deze datum staat tus-
sen haakjes vermeld.

Verdagingsbesluit

Uithuizen • Het realiseren van logiesruimten, Emma-
weg 13 (WABO-2018-1445, 26-3-2019) • Het realiseren 
van een blokhut, R.P. Dojesweg 11 (WABO-2019-0141)
Warffum • Het realiseren van een schuilvoorziening 
voor het vee, Westervalge 53 in Warffum (WABO-2019-
0102)

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Winsum • Het bouwen van woningen, Tasveld 3, 5, 7, 
9, 21, 23 en Veldbrand 1, 3 en Veldoven 2, 4 en Net-
laan 9, 11 (voorlopig) in Winsum. (beslisdatum uiterlijk 
12-5-2019)
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tussen 
haakjes vermeld.

Evenementenvergunning

De burgemeester van Winsum heeft vergunning ver-
leend voor:
Lauwersoog - Ulrum • De 29e Halve Marathon Lau-
wersoog-Ulrum op 27 juli 2019 van 14.00 uur tot 16.30 
uur (26-03-2019)
Roodeschool • De Koningsdag op 27 april 2019 van 
13.00 uur tot 17.00 uur op Het Oude Riet (25-03-2019)
Winsum • De Poffertdag op 18 mei 2019 van 09.00 
uur tot 16.00 aan de Hoofdstraat Obergum (25-03-
2019) • De Koningsdag op 27 april 2019 van 08.00 
uur tot 17.00 uur in het centrum (25-03-2019)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u 
binnen zes weken na verzenddatum hiertegen schrifte-
lijk bezwaar maken bij de burgemeester van Winsum. 
Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

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.

Gemeentelocaties gesloten op 
 vrijdagmiddag 5 april

Aanstaande vrijdagmiddag 5 april 2019 zijn de gemeentelo-
caties vanaf 12.30 uur gesloten vanwege onderhoud aan de 
computersystemen. Vanaf 13.00 uur zijn we ook telefonisch 
niet bereikbaar. We zijn wel bereikbaar voor calamiteiten op 
het algemene telefoonnummer 088 - 345 8888. De website 
van de gemeente blijft bereikbaar, ook voor het maken van 
afspraken.

Vanaf maandag 8 april t/m vrijdag 12 april wordt op 
de volgende wegen asfaltonderhoud uitgevoerd met  
verkeershinder en omleidingen tot gevolg.

Usquert • Streeksterweg gestremd van maandag 8 
april t/m vrijdag 12 april.
Uithuizen • Toegangspad begraafplaats Hoofdstraat 
West; gestremd van maandag 8 april t/m woensdag 
10 april.
Uithuizermeeden • Rensumalaan gestremd van 
dinsdag 9 april t/m donderdag 11 april • Fietspad 
Hefswalsterweg naar Greedeweg-Hefswal gestremd 
van woensdag 10 april t/m vrijdag 12 april • Lan-
ge Drift gedeeltelijk gestremd tussen Korte Drift en 
Buurtweg van woensdag 10 april t/m vrijdag 12 april 
• Hefswalsterweg gestremd tussen Meneersweg en 
Langelandsterweg van woensdag 10 april t/m vrijdag 
12 april.
Oldenzijl • T’ Baalkjepad gestremd van woensdag 10 
april t/m vrijdag 12 april

Wegstremmingen worden vooraf aangekondigd met 

langs de weg geplaatste gele borden. Bewoners van 
te stremmen wegvakken worden per brief door de 
aannemer ingelicht. Voor algemene vragen over de 
werkzaamheden of planning kunt u contact opnemen 
met het KCC van de gemeente Het Hogeland op 088 
- 345 8888.

Wegwerkzaamheden-Asfaltonderhoud Gemeente Het Hogeland

Gemeente bellen? 
U bereikt ons via 088 - 345 8888.


