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Gemeentenieuws 

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, 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 gemeente Het Hogeland 
ook op social media:                                         

U mag stemmen als u:
- In de basisregistratie personen op 4 februari 
2019 staat ingeschreven op een adres in de ge-
meente Het Hogeland;
- 18 jaar of ouder bent op 20 maart 2019;
- niet van het kiesrecht bent uitgesloten én de 
Nederlandse nationaliteit hebt.
- Voor de Waterschapsverkiezing mag u ook   
stemmen als u de nationaliteit hebt van een land 
uit de Europese Unie of als u een geldig Neder-
lands verblijfsdocument hebt

Iemand anders voor u laten stemmen of een 
kiezer uit een andere gemeente machtigen? Kunt 
u op woensdag 20 maart 2019 niet zelf uw stem 
uitbreng en? Dan is het mogelijk om iemand anders 
voor u te laten stemmen en ook een kiezer uit een 
andere gemeente te machtigen. 

Alle informatie hierover is te vinden op de home-
page van www.hethogeland.nl

Steeds meer mensen vinden hun weg naar de gemeente 
via WhatsApp. Op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur 
zitten wij klaar om uw algemene en praktische vragen 
te beantwoorden. Laagdrempelig en snel. Toch zijn er 
vragen, waarmee wij u niet verder kunnen helpen via 
WhatsApp. Wij mogen via WhatsApp namelijk geen 
persoonlijke gegevens verstrekken. Wij laten u in dat 
geval weten waar u wél met uw vraag terecht kunt.

Wilt u ook een vraag stellen via WhatsApp? Voeg dan 
ons telefoonnummer 06 - 114 505 30 toe aan uw con-
tacten. Wij proberen binnen twee uur te reageren op 
uw vraag. Stuurt u ons een bericht buiten de openings-
tijden? In dat geval reageren wij zo snel mogelijk op de 
eerstkomende werkdag.

In Winsum wordt een uniek project gereali-
seerd: De Tirrel. Het wordt een gebouw, waar 
zorg, onderwijs, sport en vrije tijd samen-
komen. Bent u benieuwd naar de plannen? 
Kom dan naar één van de inloopbijeenkomsten 
op 12 en 14 februari. 

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de 
aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw 
van het project. De procedure wordt naar verwachting 
eind februari afgerond en wordt dan gepubliceerd. Tij-
dens de informatiebijeenkomsten kunt u zich laten in-
formeren over De Tirrel en kunt u vragen stellen. Naast 
de vaste gezichten van de betrokken organisaties is ook 
een aantal inhoudsdeskundigen aanwezig. U kunt hier-
bij denken aan deskundigen op het gebied van bouwen, 
flora- en fauna en verkeer.

U bent van harte welkom de informatiebijeenkomst bij te 
wonen. Aanmelden is niet nodig.

Dinsdag 12 februari
Tussen 16:00 - 18:00 uur
De Piramiden, Harmrik 6, Winsum

Donderdag 14 februari
Tussen 17:00 - 19:00 uur
Gemeentehuis Het Hogeland, Hoofdstraat W70, 
Winsum

WhatsApp voor uw algemene 
en praktische vragen

Uitnodiging informatiebij een-
komsten de Tirrel Winsum

De gemeenteraadsverkiezing op 21 november jl. 
lijkt nog maar net achter de rug. Op woensdag 
20 maart vindt de Provinciale Verkiezing én de 
Waterschapsverkiezing plaats. Dan mag u stem-
men voor de leden van de Provinciale Staten 
en ook de leden van het algemeen bestuur van 

Waterschap Noorderzijlvest. De gemeente Het 
Hogeland ligt binnen het grondgebied van één 
waterschap. U ontvangt de stempassen uiterlijk 
twee weken voor de verkiezing. 

In verband met het verbreden van een aantal fiets-
paden worden deze afgesloten voor alle verkeer in de 
volgende periodes:
Fietspad Maarweg Uithuizen (van brug Helwerder-
maar tot Barmerweg): vanaf Maandag 4-2-2019 voor 
de duur van 5 weken.
Fietspad Trekweg Doodstil (van trekweg 50  tot Us-
querderweg) vanaf Donderdag 7-2-2019 voor de duur 
van 10 weken.

Fietspad Verlengde Dingeweg / Talmaweg te Uit-
huizen vanaf Maandag 11-2-2019 voor de duur van 
4 weken.

Omleidingen zijn middels borden aangegeven. De 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstan-
digheden en kunnen daarom langer duren dan aange-
geven.

Fietspaden afgesloten
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Ontvangen aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de 
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn 
binnengekomen:
Adorp - Het oprichten van een distilleerderij, Torenweg 
2a (14-01-2019). Bedum - Het plaatsen van twee dak-
kapellen, De Roterij 33 (09-01-2019). Het graven van 
een vijver, Ter Laan 35, 9781 TL (11-01-2019). Het plaat-
sen van 2 windmolens, Ellerhuizen 27 (22-01-2019). Het 
kappen van een boom, Ommelanderdrift 29, (25-01-
2019). Eemsha ven - Het uitbreiden van bedrijfsactivi-
teiten, Westlob 6 9979 XJ (11-01-2019). Feerwerd - Het 
bouwen van een sleuf silo, Aduarderdiep 7 (19-01-2019). 
Garnwerd - Het bouwen van een melkstal, Oostumer-
weg 8 (24-01-2019). Kloosterburen - Het bouwen van 
een bedrijfswoning, Groene Wierde 6 (22-01-2019). 
Lauwersmeer - Het realiseren van een sluisdeur Rondje 
Lauwersmeer (22-01-2019). Onderdendam - Het plaat-
sen van een hoogholtje, nabij Warffumerweg 39 (19-01-
2019). Het vervangen van twee schoorstenen, Middel-
stumerweg 2 (28-01-2019). Rottum - Het uitvoeren van 
baggerwerkzaamheden, Kloosterweg 1 (14-01-2019). 
Sauwerd - Het wijzigen van het topstuk van de mast, nabij 
Sauwerd. (28-01-2019). Het kappen van een boom, Mei-
doornlaan 1 (30-01-2019). Tinallinge - Het slopen van 
een schuur, De Vennenweg 9a (28-01-2019).  Uithui zen 
- Het oprichten van een kleine windturbine, Lauwers weg 
2 (21-01-2019). Uithuizermeeden - Het bouwen van 
een woning, Eikenlaan 14 (29-01-2019). Ulrum - Het 
kappen van een boom, Singel 12, 9971 CJ (11-01-2019). 
Het bouwen van een loods, Haarlanden (25-01-2019).
Warffum - Het bouwen van een schuilvoorzie ning voor 
vee, Westervalge 53 (21-01-2019). Winsum - Het kap-
pen van een boom, Gouw 51, 9951 VK (11-01-2019). Het 
bouwen van een woning, Munster 7 (11-01-2019). Het 
wijzigen van de gevels en het dak en plattegrond van 
de bijschuur, Schouwerzijlsterweg 13 (16-01-2019). Het 
aanbrengen van beschoeiing, Veldoven 8 (21-01-2019). 
Het verbouwen van een woonhuis, Hoofmeester 15 (21-
01-2019). Het kappen van een boom, Garn werderweg 9 
(25-01-2019). Het bouwen van woning en, Munster (28-
01-2019). Het bouwen van een woning, Munster (30-01-
2019). Wehe-den Hoorn - Het vervangen van een lui-
fel, W.H. Timersmastraat 1 A, (14-01-2019). Zoutkamp 
- Het bouwen van een garage en het uitbreiden van de 
woonkeuken, De Schans 32 (16-01-2019). Zuidwolde - 
Het kappen van een boom, Kosterijland 14 (28-01-2019). 
Zuurdijk - Plaatsen van een carport, Hoofdweg 54 (28-
01-2019). 
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 Ho-
geland maken bekend, dat voor de volgende aanvraag 
om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes 
weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):
Eppenhuizen - Betreft een aanvraag voor het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit, Eppenhuizerweg 34.

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 
indien en bij ons college. Deze termijn vangt aan met in-
gang van de dag na datum verzending van het besluit. 
Deze datum van verzending staat tussen haakjes ver-
meld. Een omge vingsvergunning:
Bedum - Plaatsen van een windmolen, Wolddijk 51 (28-
01-2019) Kappen van een boom, St. Hubertus holt 25 (29-
01-2019). Eemshaven - Het verplaatsen en vergroten 
van een loods Borkumweg 3 (30-01-2019). Ezinge - Het 
 bouw en  van een schuur, Schoorsterweg 1, (28-01-2019). 
Het vergroten van het hoofdgebouw, Allersmaweg 25 
(24-01-2019). Warffum - Het plaatsen van zonnepa-
nelen op de woning, Hoofdstraat 24 (22-01-2019). Het 
verbouwen van een woning, Katershorn 7. Wetsinge 
- Het aanbreng en van een dam met duiker, Oude Weg 

1 (28-01-2019). Winsum - Het wijzigen van het gebruik 
naar wonen, Lombok 29 (24-01-2019). Het veranderen 
van een gevelpui, Hoofdstraat Obergum 2, (24-01-2019). 
Zandeweer - Herbouwen van een stal, Noorderweg 10.

Evenementenvergunning 
De burgemeester heeft een evenementenvergunning 
verleend voor:
Het houden van de Hemelvaartsmarkt te Eenrum op 
donderdag 30 mei 2019 van 09.00 uur tot 16.00 uur. (18-
01-2019)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een 
besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen 
een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. 
Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na da-
tum verzending van het besluit. Deze datum staat tussen 
haakjes vermeld. 

Verleende evenementvergunning
Bazar VV Corenos 
Datum: 8 en 9 februari van 18.30 uur tot 02.00 uur
Adres: Dorpshuis Roodeschool, Hooilandseweg 18, 
Roode school (9983 PE). (Verleend op: 21 januari 2019)
Rommelmarkt PKN Uithuizen 
Datum: 13 april 2019 van 09.00 uur tot 15.30 uur
Adres: De Kandelaar / Zionskerk, Hoofdstraat-Oost 18, 
Uithuizen (9981 AH). (Verleend op: 21 januari 2019)
Oethoester Loop 
Datum: 13 april 2019 van 13.00 uur tot 16.00 uur
Adres: start en finish vanaf Blink, Uithuizen (9981 AJ). 
(Verleend op: 31 januari 2019)
Zomeravondconcert Muziekvereniging Boreas 
Datum: 5 juli 2019 van 19.30 uur tot 21.45 uur
Adres: Raadhuisstraat (bij Molen Eva) te Usquert (9988 
RE). (Verleend op: 31 januari 2019)

Tijdelijke verkeersmaatregel Eenrum
In verband met de Hemelvaartsmarkt worden de 
Hereweg, Raadhuisstraat ter hoogte van de Ds. Uil-
kensstraat, de Hoofdstraat en de Plantsoenstraat op 30 
mei 2019 van 06.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor het 
doorgaande verkeer. Tevens worden de Oudeweg en de 
Havenstraat voor 1 zijde van de weg afgesloten, conform 
het verkeers plan.

Kennisgeving geluidsnormen
Op grond van het Activiteitenbesluit en de APV is er een 
kennisgeving gedaan met betrekking tot de geluidsnor-
men voor het houden van de Hemelvaartsmarkt te Een-
rum op donderdag 30 mei 2019 van 09.00 uur tot 16.00 
uur.

Kennisgeving ontwerpbesluit
Archeologische Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I. 
van Engelshoven, maakt bekend dat zij voornemens 
is in het kader van de artikelen 11, tweede lid, en 14, 
eerste lid, van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 
van de wet Algemene wet bestuursrecht voornemens is 
een archeo logische monumentenvergunning te verlenen 
voor het uitbaggeren van een voormalige insteekhaven 
op het perceel met de kadastrale aanduiding: Kantens K 
368 (Rijksmonumentnummer 527159 / Locatie Rottum). 
In dit kader ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stuk-
ken ter inzage van 7 februari tot en met 20 maart 2019 
in het gemeentehuis te Uithuizen. Tijdens de periode van 
terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen bij het 
college worden ingediend.

Gewijzigd vastgesteld facet-bestem-
mingsplan Bedum Gebouwd Erfgoed 
Burgemeester en wethouders van gemeente Het Hoge-
land maken op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het facet-bestemmings-
plan ‘Bedum Gebouwd Erfgoed’ door de raad van de 
voormalige gemeente Bedum op 8 november 2018 ge-
wijzigd is vastgesteld. 
Het facet-bestemmingsplan ‘Bedum Gebouwd Erfgoed’ 
vertaalt de inventarisatie van de karakteristieke objec-
ten en karakteristieke gebieden in het bestemmingsplan 
(grondgebied voormalige gemeente Bedum). De objec-
ten en gebieden krijgen hierdoor een extra bescherming. 
Voor de karakteristieke panden dient er een sloopvergun-
ning aangevraagd te worden als er sprake is van enige 

vorm van sloop. Voor de karakteristieke gebieden wordt 
vastgelegd dat er een sloopvergunning dient te worden 
aangevraagd indien er sprake is van gehele sloop van 
het object. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode 
van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 
zijn er drie zienswijzen binnen gekomen. De zienswijzen 
zijn voorzien van beantwoording in de reactienota. Het 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is aangepast 
n.a.v. enkele zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Alle 
wijzigingen zijn opgenomen in de reactienota. 
Het gewijzigd facet-bestemmingsplan is in te zien op 
www.hethogeland.nl. Het facet-bestemmingsplan ligt 
fysiek ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente 
Het Hogeland locatie Uithuizen, Hoofdstraat-west 1. 
Voorts is het plan te raadplegen op: www.ruimtelijkeplan-
nen.nl met  planid NL.IMRO.0005.BPFC17BEHE2-VA01 
en op de website . 
De beroepstermijn loopt van donderdag 7 februari tot en 
met woensdag 20 maart 2019. Gedurende deze  termijn  
kan er beroep worden ingediend. Belanghebbenden die 
tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben inge-
diend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen 
gedurende de genoemde termijn schriftelijk beroep in-
stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daar-
naast kan iedereen beroep instellen tegen de wijzigingen 
die de gemeenteraad in het plan bij de vaststelling heeft 
aangebracht. 
Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.
 
Ontwerpbesluit  omgevingsvergunning 
voor het brandveilig gebruiken van een 
basis school met peuteropvang en dorp-
shuis aan Van Berumstraat 2 te  Zuidwolde 
(uitgebreide procedure).
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken 
bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
een omgevingsvergunning te verlenen voor het brand-
veilig gebruiken van een basisschool met peuteropvang 
en dorpshuis aan Van Berumstraat 2 te Zuidwolde.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen vanaf 7 februari 2019 gedurende 6  weken 
tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofd-
straat-West 1. 
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar 
 keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van ge-
meente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. 
Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de 
heer B.J. Zweers van het Team Ruimtelijke Ordening-be-
leid via telefoonnummer 088 - 345 8831.
Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres 
en de datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden 
tegen welk besluit die is gericht en dient de redenen 
daarvoor te bevatten.

Ontwerp-omgevingsvergunning voor het 
aanleggen van een nieuwe ontsluitings-
weg te Baflo
Burgemeester en wethouders maken op grond van ar-
tikel artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat 
het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ten be-
hoeve van het aanleggen van een nieuwe ontsluitings-
weg te Baflo, ter inzage ligt.
De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit 
en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 7 
februari tot en met 20 maart 2019 ter inzage bij de cen-
trale balie van het gemeentehuis te Uithuizen. Geduren-
de de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, 
kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen indie-
nen bij het college van burgemeester en wethouders van 
Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. 

6 februari 2019


