
Mee(r)doen | Nette kleren voor 
een sollicitatie
Heeft u een laag inkomen? En heeft u een sollicitatiegesprek, 
maar nog geen outfit? Met Dress for Succes krijgt u een leu-
ke set kleding als je hiervoor geen geld hebt. Zo vergroot u 
uw kans op succes. 

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/meerdoen.
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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.hethogeland.nl/werk

Meer gemeentenieuws vindt u 
op hethogeland.nl 
of volg ons op:

Werk voor Het Hogeland
We hebben ruimte voor een:

• Stembureaulid
• Senior inkoopadviseur

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

De raad vergadert
Op woensdag 16 december a.s. vergadert de raad 
van de gemeente Het Hogeland om 19.00 uur.

Op de agenda:
• Benoeming wethouder Theo de Vries als 

lid/plv. lid algemeen bestuur twee gemeen-
schappelijke regelingen

• Benoeming toezichthoudend lid bestuur 
stichting Lauwers & Eems 

• Koersdocument Omgevingsvisie
• Financiën Centrumplan Winsum
• Najaarsnota 2020
• Controleprotocol 2020 en Normenkader
• Actualisatie Treasury-statuut
• Verzamelvoorstel geldend verklaren/vast-

stellen diverse verordeningen
A. Bouwverordening - B. Verordening Wad-
denzee - C. Telecommunicatieverordening 
De Marne - D. Verordening inrichting anti-
discriminatievoorziening De Marne - E. Af-
valstoffenverordening gemeente Winsum - F. 
Woonschepenverordeningen Bedum, Win-
sum - G. Wegsleepverordening De Marne

• Wijzigen vergaderstructuur raad

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 agenda 
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 | 1 december 2020

Steun voor Wmo-aanbieders

Het college heeft besloten Wmo-aanbieders financieel te steu-
nen. Als gevolg van de coronacrisis worden aanbieders gecon-
fronteerd met een afname van inkomsten. Het college vindt het 
van belang dat de dienstverlening zo veel mogelijk op peil blijft 
en heeft daarom tot steun besloten.

Het gaat om een financiële bijdrage voor gederfde inkomsten 
vanaf oktober tot het eind van dit jaar. Aanbieders van bege-
leiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning komen 
ervoor in aanmerking. 

Ook het bedrijf UVO Vervoer B.V. uit Uithuizermeeden, dat het 
doelgroepenvervoer verzorgt, wordt financieel gesteund. Dat 

bedrijf wordt geconfronteerd met minder vervoer als gevolg van 
de coronacrisis. Met de steun denkt het college de dienstverle-
ning door UVO in stand te kunnen houden.

Vorige week is de afvalkrant 
in onze gemeente verspreid. 
Hierin staat ook informatie over 
de afvalstoffenheffing 2021. We 
leggen u hier uit dat afval in de 
groene container gratis is. 

In de kostentabel onder de tekst staat 
dat u voor de groene container per kilo 
en lediging moet betalen. Dit is niet juist. 
Dit geldt alleen voor de grijze container. 
Hieronder vindt u de juiste gegevens.

    

De gemeenteraad besluit over deze 
tarieven in de vergadering van vanavond. 

Afval | Afval in de groene container gratis

Tijdens en rondom de feestdagen wordt uw 
groene of grijze container mogelijk op een an-
der moment geleegd dan u gewend bent. Ook 
zijn de openingstijden van de gemeentewerven 
en milieustraten anders dan gebruikelijk.

Containers
Wordt uw container normaal gesproken op vrijdag ge-
leegd? Dan wijzigt het ophaalmoment op onderstaande 
dagen: Dit is al verwerkt in de afvalkalender.

Voormalig gemeente Bedum:
• Vrijdag 25 december 2020: gft route komt te 

vervallen 
• Vrijdag 1 januari 2021: inhaaldag zaterdag 2 

januari 2021

Voormalig gemeente Winsum:
• Vrijdag 25 december 2020: inhaaldag zaterdag 2 

januari 2021. Normaal gesproken vindt de inhaal-
dag in voormalig Winsum plaatst op de eerstvol-
gende zaterdag maar dat is dit jaar 2e kerstdag 
waardoor de inhaaldag een week opschuift.

• Vrijdag 1 januari 2021: gft route komt te vervallen

Voormalig gemeente De Marne en Eemsmond:
• Vrijdag 25 december 2020 en vrijdag 1 januari 

2021 is er geen inzameling dus er zijn geen wij-
zigingen.

Gemeentewerven 
De gemeentewerven zijn gesloten op vrijdag 25 decem-
ber 2020, zaterdag 26 december 2020, en vrijdag 1 janu-
ari 2021. Op oudejaarsdag zijn de gemeentewerven open 
maar je kan dan geen Klein Chemisch Afval inleveren in 
Bedum.

Milieustraten
De milieustraat in Usquert is gesloten op vrijdag 25 
december 2020, zaterdag 26 december 2020, vrijdag 1 
januari 2021 en zaterdag 2 januari 2020. Op donderdag 
31 december 2020 is de milieustraat vanaf 12.00 uur 
gesloten.

Alle andere dagen in de Kerstvakantie is deze milieustraat 
open van 08.00 tot 16.00 uur op doordeweekse dagen.

De milieustraat in Groningen is gesloten op vrijdag 25 
december 2020, zaterdag 26 december 2020 en op vrij-
dag 1 januari 2021.

Afval | Wijzigingen afvalroutes en 
openingstijden milieustraten rond 
kerst en Oud en Nieuw

Kosten per jaar Kosten per kilo Kosten per lediging

Laagbouw (grijze en groene container 240L) € 167,67 - -

Laagbouw (grijze container 240L) - € 0,26 € 2,00

Hoogbouw (verzamelcontainer met toegangspasjes) € 167,67 - € 2,00 (per klik/zak)

Hoogbouw (verzamelcontainer zonder toegangspasje) € 271,67 - -

Extra Grijze container € 65,00 € 0,26 € 2,00

Extra Groene container € 65,00 - -
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Werk in uitvoering

Leens
Tot en met vrijdag 11 december 2020 (17:00 uur) is de 
Wilhelminastraat tussen de Brouwersstraat en de Jan 
Zijlmasingel gestremd voor het doorgaande verkeer. Dit 
vanwege herstratingswerkzaamheden. 

Uithuizen
Op maandag 14 december 2020 is de Hoofdstraat – West 
(t.h.v. huisnummer 84 en 86) in Uithuizen gestremd voor 
het doorgaande verkeer. Vanwege het inbreidingsplan 
Maarweg moeten er twee aansluitingen gemaakt worden 
op de bestaande inspectieputten.

Warffum
Tot en met vrijdag 8 januari 2021 is het Delthepad in Warf-
fum, het fietspad langs het spoor, tussen de Kloosterweg 
en Westerhornseweg volledig gestremd. De betonverhar-
ding wordt vervangen.

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:
Oldenzijl • Het slopen van een woning, Oldenzijlsterweg 21 
(30-11-2020)
Onderdendam • Het tijdelijk afwijken van bestemmingsplan i.v.m 
de voorstelling 'De Poolse Bruid" Boterdiep Oz 13 (26-11-2020)
Oudeschip • Het bouwen van een schuurtje, Molenweg 8 (2-12-2020)
Pieterburen • Het kappen van een esdoorn, Hoofdstraat 169 
(30-11-2020)
Rottum • Het vergroten van een woning, 't-Lage eind 2 (26-
11-2020)
Sauwerd • Het wijzigen van een kozijn en de gevel, Laanweg 
5 (2-12-2020)
Uithuizen • Het wijzigen van de voorgevel en rechterzijgevel, 
Hoofdstraat-Oost 29 (27-11-2020)
Uithuizermeeden • Het bouwen van een woning, Dwarsweg 
20 (26-11-2020)
Ulrum • Het kappen van een kronkelwilg, Nipperusstraat 1 
(30-11-2020)
Winsum • Het bouwen van een woning, Tasveld 19 (29-11-2020)
Zandeweer • Het kappen van een boom, Veilingweg 1A (30-11-2020)
Zoutkamp • Het kappen van een boom, S.H. Woldringhstraat 
18 (2-12-2020)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Bedum • Het plaatsen van een kleine windmolen, Ellerhui-
zen 16 A (26-11-2020) • Het kappen van 3 dennenbomen, De 
Kamp 7 (27-11-2020)
Eenrum • Het kappen van 12 sierperen (herplantplicht), Aikes-
hof (27-11-2020)
Houwerzijl • Het bouwen van een berging, Hollemastraat 12 
(30-11-2020)
Kantens • Tijdelijke huisvesting basisschool De Klinckenborg, 
Pastorieweg 35B (3-12-2020)
Leens • Het plaatsen van vier dorpsmarkeringen, diverse loca-
ties (30-11-2020) • Het kappen van een es, Prinses Beatrixlaan 
(3-12-2020)
Oldenzijl • Het kappen van 5 essen, Langs de straat Hommes-
weg en Oldenzijlsterweg (1-12-2020)
Sauwerd • Het kappen van een es (herplantplicht), Begraaf-
plaats in Sauwerd (entree), Provincialeweg (27-11-2020)
Spijksterpompen • Het realiseren van een zonneveld, Vier-
huizerweg nabij het gemaal Spijksterpompen (27-11-2020)
Uithuizermeeden • Het starten van een bedrijf, Noorderstraat 
1 (2-12-2020)
Ulrum • Het bouwen van een carport, Schapenweg 18 (27-
11-2020)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van een es, Warfhuisterweg 
thv nr 6 (3-12-2020)
Winsum • Het restaureren van een woning, Hoofdstraat W 27 
(26-11-2020)
Zoutkamp • Het plaatsen van een dakkapel, De Schuit 41 (3-
12-2020)
Zuidwolde • Het uitbreiden van de woning, Tuinbouwstraat 3 
(26-11-2020)
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.

Verleende drank- en horecavergunning

Burgemeester en wethouders hebben een horecavergunning 
verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de in-
richting;
Uithuizen • Hoofdstraat-Oost 18 te Uithuizen aan Protestant-
se Gemeente (30-11-2020)
U kunt tot zes weken na verzenddatum van de beschikking 
beroep instellen bij de Rechtbank Groningen als u belangheb-
bende bent en tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de 
eerder gepubliceerde ontwerpbeschikking of als u niet verwe-
ten kan worden dat u niet tijdig een zienswijze heeft ingediend 
tegen de ontwerpbeschikking. Stuur u beroepschrift naar de 
Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 781, 
9700 AT Groningen

Geweigerde vergunning

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning geweigerd voor:
Uithuizen • Het plaatsen van een chalet/woonunit, Havenweg 
51A (3-12-2020)
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: 
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel, De Populieren 44 
(30-11-2020)
Eppenhuizen • Het bouwkundig versterken van een woon-
boerderij, Zuiderweg 2 (1-12-2020)
Sauwerd • Het wijzigen van een reeds verleende vergunning, 
nabij Oosterlaan in Sauwerd, kadastraal F68 en F248 Adorp 
(30-11-2020)
De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes 
vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Bedum • Het veranderen van een bedrijf, Boterdiep Wz 50 
(27-11-2020)
Eemshaven • Het veranderen van een bedrijf, Borkumweg 3 
(2-12-2020)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet 
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. 

Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergun-
ning verleend voor:
Eenrum • Standplaatsvergunning verkoop kerstbomen 28 
november t/m 19 december 2020, Raadhuisstraat 10 (27-11-
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.

Ontwerpbesluit  
Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van 
een tijdelijke huisvesting van een school aan Pastorie-
weg 35 B in Kantens (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken be-
kend dat zij het voornemen hebben om op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omge-
vingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik van 
een tijdelijke huisvesting van een school aan Pastorieweg 35 
B in Kantens.
U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die 
daarbij horen, inzien van 10 december 2020 tot en met 21 ja-
nuari 2021. U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat W 
70, 9951 AC Winsum. Als u de stukken wilt inzien, maakt u dan 
een afspraak via 088 - 345 8888. 
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 burge-
meester en wethouders van gemeente Het Hogeland, Postbus 
26, 9980 AA Uithuizen. 
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.

Omgevingsvergunning 
Voor het herinrichten van brakwaternatuurgebied Deikum 
nabij de Onderhoudsweg in Pieterburen

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken be-
kend dat zij op grond van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben 

verleend voor het herinrichten van brakwaternatuurgebied Dei-
kum nabij de Onderhoudsweg in Pieterburen. Het ontwerpbe-
sluit heeft rond de jaarwisseling van 2014/2015 zes weken ter 
inzage gelegen.
Inzien De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 10 december 2020 gedurende 6 weken tijdens 
openingstijden voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat W 70. Als u de 
stukken wilt inzien, maakt u dan een afspraak via 088 – 345 
8888.
Beroep Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
beroep instellen. U kunt uw beroepschrift digitaal indienen 
bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier 
een DigiD voor nodig. U kunt het beroepschrift naar de recht-
bank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. 
Rechtbank Noord Nederland, sector bestuursrecht, postbus 
150, 9700 AD Groningen. Vermeld in uw beroepsschrift: • uw 
naam en adres • het omgevingsbesluit waartegen u in beroep 
gaat • waarom u het niet eens bent met de beslissing • wat de 
beslissing volgens u moet zijn.
Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met 
het beroepschrift. In elk geval: • de beslissing op het bezwaar-
schrift waartegen u beroep instelt of • het ontwerpbesluit en uw 
zienswijze • eventuele documenten waarmee u uw standpunt 
kunt onderbouwen
Houdt u er rekening mee dat u voor het indienen van een be-
roepschrift griffierechten verschuldigd bent. Een beroepschrift 
schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u 
een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Noord Nederland een verzoek 
indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling 
van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

Wijzigingsplan 
Lauwersweg 2 te Uithuizen
Wet ruimtelijke ordening 3.6.1.a

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Het Hogeland 
hebben het voornemen om een wijzigingsplan vast te stellen 
voor het perceel aan de Lauwersweg 2 te Uithuizen. Een te 
bouwen agrarische schuur is in strijd met het bestemmingsplan 
‘Buitengebied’, omdat de schuur buiten het bouwvlak is gesitu-
eerd. In het wijzigingsplan wordt de situering van het bouwvlak 
aangepast en ook de bestemming water wordt verlegd.
Ter inzage Van donderdag 10 december 2020 tot en met 
woensdag 20 januari 2021 ligt het wijzigingsplan Lauwersweg 
2 te Uithuizen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeen-
tehuis locatie Winsum, Hoofdstraat W 70. U kunt het bestem-
mingsplan ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
Reacties Tot en met  woensdag 20 januari 2021 kunt u via een 
zienswijze reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan 
schriftelijk of mondeling. U kunt uw schriftelijke zienswijze rich-
ten aan het college van burgemeester en wethouders van Het 
Hogeland, Postbus 26 9980 AA Uithuizen. Of neem voor een 
mondelinge zienswijze contact op met de heer B. Moes van 
de afdeling Ruimtelijke Ordening - Beleid via 088 345 88 88.


