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Werk voor Het Hogeland
We hebben ruimte voor een:

• Stembureaulid
• Medewerker Planning & Control
• Beleidsmedewerker gemeentelijk vastgoed
• Senior inkoopadviseur

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

De raad vergadert
Op woensdag 9 december a.s. vergadert de raad van 
de gemeente Het Hogeland om 19.00 uur.

Op de agenda:
• Afscheid voormalig wethouder Blok
• Hogelandster bidbook 100%-versie Lokaal 

Programmaplan NPG
• Gemeentelijk water- en rioleringsplan 

(GWRP)
• Koersdocument Omgevingsvisie
• Bestemmingsplan ’t Stee Adorp
• Verordening (straat-) naamgeving en num-

mering
• Marktverordening Het Hogeland 2021
• Belastingverordeningen 2021

A. Het Hogeland Leges verordening 2021 
- B. Het Hogeland Afvalstoffenheffing veror-
dening 2021 - C. Het Hogeland Forensenbe-
lasting verordening 2021 - D. Het Hogeland 
Marktgelden 2021 - E. Het Hogeland OZB 
verordening 2021 - F. Het Hogeland Riool-
heffing 2021 verordening - G. Het Hogeland 
RZB verordening 2021

• Toeristische organisatie Het Hogeland

Tijdens de vergadering zullen de richtlijnen van het 
RIVM in acht worden genomen in het belang van ie-
ders gezondheid. De vergadering is daarom niet voor 
publiek toegankelijk. De vergadering is wel digitaal 
te volgen via de livestream op raadhethogeland.nl. 
Ook de agenda en de onderliggende stukken vindt u 
hier.  Inspreken kan over voorstellen die op de agen-
da staan. Vanwege de bijzondere omstandigheden 
wordt verzocht zo snel mogelijk met de griffie con-
tact op te nemen wanneer u van deze mogelijkheid 
gebruik wilt maken. Inspreken kan ter vergadering 
(onder bijzondere afspraken) of met een schrifte-
lijke bijdrage die dan voor de vergadering beschik-
baar is voor de raadsleden. Na melding bij de griffie 
wordt afgestemd over de vorm van de inspraakbij-
drage. Aanmelden om in te spreken kan per mail via  
griffie@hethogeland.nl onder vermelding van naam 
en telefoonnummer.

Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op 
raadhethogeland.nl. 

Van het college | 24 november 2020

Verschillende belastingverordeningen 
naar raad
Het college legt verschillende belastingverordeningen ter vast-
stelling voor aan de gemeenteraad. De verordeningen zijn een 
uitwerking van de belastingvoorstellen die het college voor de 
begroting voor 2021 heeft gedaan. Die begroting werd op 11 
november van dit jaar door de gemeenteraad behandeld. 

Op alle belastingen, rechten en leges wordt een inflatiecorrectie 
van anderhalf procent toegepast. Dit geldt niet voor de leges die 
het Rijk heft. Ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn 
hiervan uitgezonderd. Voor die twee heffingen wordt uitgegaan 
van een volledig kostendekkend tarief. In de afvalstoffenhef-
fing is een bedrag van 8,05 euro per huishouden opgenomen 
om kwijtschelding voor minima van het variabele deel van de 
heffing mogelijk te maken. Die kwijtschelding is maximaal 115 
euro. Minima kunnen ook (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen 
van het vaste deel van de heffing. Inzamelaars van oud papier 
kunnen een garantieprijs tegemoet zien. De kosten die hiermee 
gemoeid zijn, worden in de afvalstoffenheffing verrekend. Het 
gaat om een bedrag van 11,46 euro per huishouden.

Voor de onroerend zaakbelasting wordt in 2021 uitgegaan van 
een meeropbrengst van zevenenhalf procent. Tijdens de behan-
deling van de begroting voor 2021 drong de raad aan af te zien 
van een voorgenomen extra verhoging van de onroerende zaak-
belasting met een procent. Een amendement daarover werd 
door een raadsmeerderheid aangenomen. De gevolgen van dit 
raadsbesluit zijn in de betreffende verordening verwerkt. De ver-
ordening lijkbezorgingsrechten werd eerder dit jaar vastgesteld. 
Ook de verordening toeristenbelasting is al vastgesteld en heeft 
een looptijd van vijf jaar. Alle andere verordeningen worden jaar-
lijks herzien.

De voormalige Togtemaarlocatie in Bedum wordt een 
parkachtig gebied met een nieuwe skatebaan. Ook 
komt er een parkeergelegenheid bij de nieuwe Togte-
maarschool. Het tijdelijke parkeerterrein is inmiddels 
aangelegd. Het ontwerp voor de locatie is nu defini-
tief. De nieuwe inrichting van dit terrein is in goed 
overleg met omwonenden en gebruikers ontworpen. 

Het plan is gemaakt samen 
met omwonenden en ge-
bruikers tijdens een aantal 
werksessies. Het uitein-
delijke ontwerp is tijdens 
een digitale bijeenkomst in 
september besproken. In 
het definitieve ontwerp is 
er nog een aanpassing ge-

daan die de veiligheid voor fietsers naar school verbetert. 

Wethouder Kristel Rutgers: “Het is mooi dat we de plannen, die 
bijdragen aan een aantrekkelijk centrum van Bedum, samen 
met omwonenden en gebruikers gemaakt hebben. Ik ben erg 
enthousiast over de aantrekkelijke invulling van het terrein en blij 
dat het gebied komend voorjaar gerealiseerd wordt.”

Planning
Afgelopen maand is er een tijdelijk parkeerterrein aangelegd. 
De bestemmingsplanprocedure is gestart en ligt in januari 2021 
formeel ter inzage. Eventuele zienswijzen kunnen dan ingediend 
worden. In het voorjaar van 2021 wordt het bestemmingsplan 
vastgesteld. De aanleg van de skatebaan start in mei 2021, zo-
dat die nog voor de zomervakantie klaar is. Het volledige plan, 
inclusief het definitieve parkeerterrein en de aanleg van het 
groen, is in naar verwachting in het najaar van 2021 klaar.

Bedum | Togtemaarlocatie wordt parkachtig 
gebied met skatebaan

Mondkapje in de Wmo taxi 
en taxibusje
Heeft u een Wmo taxipas en reist u met de Wmo 
taxi of taxibus? Dan is het dragen van een niet 
medisch mondkapje verplicht. 

U zet het mondkapje op vóór het instappen. Dit is veilig voor 
u, de medereizigers en de chauffeur. Reist  u met een bege-
leider? Ook de begeleider draagt een mondkapje en heeft 
dat opgezet vóór het instappen in de taxi of het busje.

Let op: Heeft u vóór het instappen geen mondkapje voor-
gedaan, dan mag de chauffeur u weigeren en kunt u niet 
meereizen.

In deze Noorderkrant vindt 
u de speciale afvalkrant 
‘Meer doen met minder af-
val’. 

Hierin staat belangrijke informatie 
over de veranderingen rondom 
afval vanaf 2021. Inwoners die 
buiten de bebouwde kom, in een 
kleine kern of in het buitengebied 
wonen en daarom geen Noorder-
krant in de brievenbus krijgen, 
ontvangen de afvalkrant deze 
week per post.  

Inwoners die de Noorderkrant 
missen, omdat ze bijvoorbeeld 
een nee/nee sticker op de brie-
venbus hebben, kunnen de afval-
krant telefonisch aanvragen via 
088 - 345 88 88 U kunt de krant 
natuurlijk ook ophalen bij één van de afhaalpunten bij u in de buurt. Waar precies 
vindt u op de website noorderkrant.nl/service-en-bezorging. 

De Afvalkrant online lezen? 
U vindt een bladerbare versie op hethogeland.nl/afval. 

Vragen of opmerkingen over de afvalkrant? 
Mail dan naar: minderafval@hethogeland.nl 

Afvalkrant | ‘Meer doen 
met minder afval’

Houtkachel aan? 
Houd rekening met uw 
buren!
De temperatuur daalt en het is vroeg 
donker. Het is de tijd van het jaar 
waarin we de openhaard, houtkachel 
of paletkachel aan doen. 

Om (hout)rookoverlast te voorkomen is het 
belangrijk, dat u op een verantwoorde manier 
stookt. Laat de open haard of houtkachel uit 
als het windstil of mistig is. En stook alleen 
droog hout, dat is bedoeld voor verbranding.

Wat zijn de regels?
Een Houtkachel, paletkachel of openhaard 
moet aan het bouwbesluit voldoen. Dat bete-
kent onder andere, dat de uitmonding van de 
rookafvoerpijp een halve meter boven het dak 
moet uitsteken. Als er sprake is van ernstige 
overlast, kunnen wij een stookverbod opleg-
gen.

Heeft u last van rook?
Uit onderzoek blijkt dat 2 van de 3 houtsto-
kers rekening willen houden met de buren als 
die last hebben van de rook. Ga daarom met 
uw buren in gesprek voor een oplossing. Als 
dat niet helpt, kunt u contact opnemen met de 
gemeente.



Tijdens een recente controle in de blauwe 
zones in Uithuizen en Winsum hebben onze 
Buitengewone Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) zeker 60 waarschuwingen gegeven. 

De waarschuwingen zijn uitgedeeld voor:
• het niet in het voertuig aantreffen van de 

blauwe kaart
• het overschrijden van de parkeertijd 
• parkeren buiten aangegeven vakken (cen-

trum Uithuizen)

Waarom een blauwe zone?
De blauwe zone is onder andere ingesteld om te zor-
gen dat bezoekers van de winkels voldoende vrije 
parkeerruimte hebben om hun boodschappen te 
kunnen doen. Om iedereen gelegenheid te geven is 
de parkeerduur beperkt tot 2 uur. In de blauwe zone 
van Uithuizen is de parkeerduur beperkt tot 30 min. 

Nieuwe controles
Vanwege het grote aantal waarschuwingen, in de af-
gelopen periode, voeren we de komende maanden 
regelmatig controles uit. 

Colofon
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Werk in uitvoering

Leens
Tot en met vrijdag 11 december 2020 
(17:00 uur) is de Wilhelminastraat, voor 
zover gelegen tussen de Brouwers-
straat en de Jan Zijlmasingel gestremd 
voor het doorgaande verkeer. Dit van-
wege herstratingswerkzaamheden. 

Warffum
Tot en met vrijdag 8 januari 2021 is 
het Delthepad in Warffum, het fiets-
pad langs het spoor, tussen de Kloos-
terweg en Westerhornseweg volledig 
gestremd. De betonverharding wordt 

vervangen.

Winsum
Vanaf maandag 23 november tot en 
met vrijdag 4 december is het Wie-
poopad in Winsum gestremd vanwege 
werkzaamheden. Het voetpad vanaf de 
parkeerplaats nabij Marenland tot de 
aansluiting op het Winsumerdiep wordt 
verbeterd en aangesloten op de nieu-
we fietsbrug onder de N361. Fietsers 
en voetgangers kunnen oversteken 
bij de verkeerslichten op de oversteek 
N361.

Vergunningaanvragen en -besluiten

Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan met 088 - 345 88 88. 

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Adorp • Het kappen van 2 wilgen, Spoorlaan 33 (20-11-2020)
Bedum • Het bouwen van een woning, Poelsnip 4 (voorlo-
pig) (19-11-2020) • Het bouwen van 10 woningen, Poelsnip 
(20-11-2020) • Het kappen van 3 dennenbomen, De Kamp 7 
(21-11-2020) • Het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, 
Ellerhuizen 15 (23-11-2020)
Eemshaven • Het uitbreiden van een reeds gerealiseerd kan-
toor (tijdelijk), Westlob 8 (20-11-2020)
Eenrum • Het kappen van 12 sierperen, Aikeshof (20-11-2020)
Hornhuizen • Het bouwen van een kantine, Breweelsterweg 
10 (23-11-2020)
Kantens • Het verbouwen van een woning, Pastorieweg 15 
(19-11-2020) • Het plaatsen van een dakopbouw, Bredeweg 
18 (19-11-2020)
Leens • Het kappen van een es, Warfhuisterweg thv nr 6 (20-
11-2020) • Het kappen van een es, Prinses Beatrixlaan (20-11-
2020) • Het kappen van een beuk, Het Kerspel (middenplein 
straat) (20-11-2020)
Sauwerd • Het kappen van een esdoorn, Stationsstraat (20-
11-2020) • Het kappen van een es, Begraafplaats (entree), 
Provincialeweg (20-11-2020)
Uithuizen • Het realiseren van 5 a 6 camperplaatsen, Ou-
de-Dijk 29 (20-11-2020) • Het verlengen van een schuur, 
Oldörpsterweg 1 H (25-11-2020)
Uithuizermeeden • Het kappen van een eik, Torenstraat (20-
11-2020) • Het kappen van 4 linden, Hoofdstraat (20-11-2020)
Warffum • Het wijzigen van een stalsysteem, Noordpolder 9 
en 10 (23-11-2020)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van een kersenboom, Warf-
huisterweg 8 (19-11-2020) • Het kappen van een beuk, W.H. 
Timersmastraat (20-11-2020) • Het kappen van een esdoorn, 
Kremerstraat (20-11-2020)
Winsum • Het restaureren van een woning, Hoofdstraat W 27 
(20-11-2020) • Het verbouwen van een voormalig winkel tot 2 
appartementen en 1 woning, Geert Reindersstraat 2 (24-11-
2020)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Adorp • Het kappen van 2 wilgen (herplantplicht), Spoorlaan 
33 (25-11-2020)
Baflo • Het kappen van een esdoorn, achter Gebr Gootjes-
straat 12 B 19-11-2020)
Bedum • Het kappen van 5 bomen, Lageweg 1 (19-11-2020) 
• Het vervangen van een kozijn, Stationsweg 28 (20-11-2020) 
• Het uitbreiden van een woning, De Blink 11 (23-11-2020) • 
Het kappen van 6 essen, Ter Laan (toegangsweg naar spoor-
wegovergang) (23-11-2020)
Houwerzijl • Het kappen van een boom, Dijksweg 11 (24-11-
2020)
Kantens • Het kappen van een boom, Pastorieweg 5 (20-11-
2020)
Leens • Het kappen van 3 bomen (herplantplicht), Prins 
Bernhardstraat 30 (20-11-2020) • Het kappen van een boom, 
Breekweg 1 (24-11-2020) • Het kappen van een beuk, Het 
Kerspel (middenplein straat) (25-11-2020)
Roodeschool • Het kappen van 4 essen, Radsweg 11 (19-
11-2020)
Sauwerd • Het kappen van een esdoorn, Plantsoenweg 19 
(25-11-2020) • Het kappen van een esdoorn, Stationsstraat 
(25-11-2020)
Schephorn Noord (K1) • Het bouwen van een woning met 
vrijstaande schuur/ garage, (Kastanjelaan 12) (23-11-2020)
Schouwerzijl • Het kappen van 2 essen, Zijlvestweg 1 (19-
11-2020)
Uithuizermeeden • Het kappen van een berk, Rensumapark 
18 (23-11-2020) • Het kappen van een berk, Hoofdstraat 74 
(24-11-2020) • Het kappen van een eik, Torenstraat (25-11-
2020) • Het kappen van 4 linden, Hoofdstraat (25-11-2020)
Ulrum • Het ombouwen van een berging tot winkel ruimte, 
Noorderstraat 27 (20-11-2020)
Warffum • Het kappen van een boom, Kalverstraat 1 (25-11-
2020)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van een kersenboom, Warf-
huisterweg 8 (23-11-2020) • Het kappen van een beuk, W.H. 
Timersmastraat (25-11-2020) • Het kappen van een esdoorn 

(herplantplicht), Kremerstraat (25-11-2020)
Winsum • Het kappen van een es, Sylvenne 16 (19-11-2020) • 
Het bouwen van een woonunit in een bedrijfspand, Het Aanleg 
6 (23-11-2020) • Het bouwen van een aanbouw bij de garage, 
Wierdaweg 11 23-11-2020) • Het kappen van een linde, Wig-
bolt Ripperdastraat 23 (23-11-2020)
Zandeweer • Het kappen van een kastanjeboom, Frederiks-
oord 22 (24-11-2020)
Zuidwolde • Het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Ooster-
seweg 37 (24-11-2020)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Geweigerde vergunning

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning geweigerd voor:
Winsum • Het kappen van 2 esdoorns, nabij Hyacintlaan 17 
(20-11-2020)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn ver-
lengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Uithuizen • Het plaatsen van een dakkapel, Brouwerijstraat 
27 (23-11-2020)
De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes 
vermeld.

Vrijwilligers helpen 
gezinnen met 
opvoedvragen

Kort geleden is Home-Start in Het 
Hogeland begonnen. Hierbij helpen 
getrainde vrijwilligers gezinnen met 
kinderen tot 12 jaar met normale op-
voedvragen. Zo krijgen gezinnen die 
dit nodig hebben een steuntje in de 
rug. 

Meer informatie vindt u hier: 
home-start.nl/het-hogeland/home.

Bedum | MFA financieel niet haalbaar
Het is voor de gemeente Het Hogeland niet mogelijk 
om een financiële bijdrage te leveren voor de realisatie 
van de MFA in Bedum. 

Tot die conclusie kwam het college van B&W nadat duidelijk werd 
dat het project niet in aanmerking komt voor NPG-gelden. De ge-
meente gaat nu verder met het verbeteren van de accommodaties 
voor SV Bedum. Hiervoor is 1,5 miljoen gereserveerd. 

Wethouder Theo de Vries: “We hebben steeds gezegd dat 
NPG-gelden noodzakelijk zijn om dit project te kunnen realiseren. 
Nu dat niet kan, wordt de MFA te risicovol. Ik begrijp de teleurstel-
ling hierover. Maar het zit er domweg niet in. Hoe graag we dit ook 
hadden gewild.”

Parkeren | Blauwe zone / boetes

Wie nieuwsgierig is naar de Hoge-
landster versterkingsaanpak kan 
vanaf nu terecht op de vernieuw-
de website van de gemeente: 
hethogeland.nl/aardbevingen 

Op deze website lezen inwoners meer 
over de aardbevingen, het indienen van 
schade en het krijgen van hulp. Ook is 
nu op een interactieve kaart te zien wat 
in welk dorp gebeurt op het gebied van 
versterking. Het is daarmee een aan-
vulling op de aardbevingswaaier die de 

gemeente vorig jaar huis-aan-huis liet 
bezorgen. Wethouder Kristel Rutgers: 
'Inwoners willen graag weten wat er in 
hun omgeving speelt en waar ze naartoe 
kunnen voor hulp. Ik ben blij dat we op 
deze manier meer inzicht kunnen bieden. 
We blijven de website ontwikkelen zolang 
de versterking duurt.’

Inwoners die willen meedenken of vra-
gen hebben kunnen ook via de website 
contact opnemen met de gemeente.

Website versterking Het Hogeland in de 
lucht! 


