
Mee(r)doen | Hulp om huiswerk 
te leren maken
Via de school kan uw kind aangemeld worden voor Huis-
werkbegeleiding. Uw kind leert om zijn of haar huiswerk goed 
te kunnen maken. Huiswerkbegeleiding is voor kinderen van 
groep 8 van de basisschool t/m jaar 3 van de middelbare 
school. 

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

Zorg en overlast melden

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? 
Merkt u bijvoorbeeld dat iemand zich opvallend 
gedraagt, vereenzaamt of voor overlast zorgt? 
Of denkt u dat iemand verplicht zorg nodig heeft 
of een gevaar voor zichzelf of anderen vormt? 
Meld het dan bij het Sociaal Team van de ge-
meente. Zij bespreken met u het probleem en 
de mogelijke oplossingen.

Bel met de gemeente: 088 - 345 88 88. 
U kunt ook online een melding doen op 
hethogeland.nl.

Werk voor Het Hogeland
We hebben ruimte voor een:

• Stembureaulid
• Casemanager Jeugd

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Bel ons Sociaal Team 

Heeft u vragen over opvoeden en het opgroeien 
van uw kind? Of wilt u hulp zodat u langer zelf-
standig thuis kunt blijven wonen? Het Sociaal 
Team van de gemeente kan u helpen. 

Bel ons gerust. Ook als u twijfelt. 
U kunt ons Sociaal Team van maandag t/m  
vrijdag van 09.00 - 17.00 uur bellen op  
088 - 345 88 88.

Van het college | 8 december 2020

Scholen in Bedum en Pieterburen 
kunnen uitbreiden

Het college heeft besluiten genomen op aanvragen van school-
besturen voor onderwijshuisvesting. Een aantal is afgewezen en 
aantal is goedgekeurd.

Aanvragen voor uitbreiding van OBS ‘De Getijde’ in Pieterburen 
en GBS ‘De Horizon’ in Bedum zijn toegekend. Beide scholen 
hebben een groeiend leerlingenaantal. ‘De Horizon’ heeft ook 
een aanvraag gedaan voor meubilair en uitbreiding van het les-
pakket. Ook die aanvraag is gehonoreerd. De Rooms Katholie-
ke ‘St. Walfidusschool’ in Bedum deed eveneens een aanvraag 
voor uitbreiding van het schoolgebouw. Die aanvraag is afgewe-
zen omdat het huidige gebouw volgens het college voldoende 
ruimte biedt. Ook de besturen van CBS ‘Borgschool’ en OBS ‘9 
Wieken’ in Winsum deden aanvragen voor een uitbreiding. Die 

zijn beide afgewezen. De aanvragen worden wel meegenomen 
in het kader van een integraal huisvestingsplan voor het onder-
wijs in de gemeente. Dat plan wordt in 2021 ontwikkeld.

Met de uitbreiding van de scholen in Bedum en Pieterburen is 
590.000 euro gemoeid. Dit bedrag is in de begroting voor vol-
gend jaar opgenomen.

Inwoners van Warffum hebben zorgen over de 
situatie in de Oosterstraat. Het verkeer rijdt te 
snel, er zijn gevaarlijke situaties en er is veel 
landbouw- en vrachtverkeer. 

De gemeente heeft alle punten verzameld die belangrijk 
zijn voor aanwonenden en gebruikers van deze straat. 
Een werkgroep, waarin dorpsbelangen, omwonenden, 
ondernemers en de gemeente zitten, heeft op basis daar-
van  een ontwerp voor herinrichting gemaakt.

Het ontwerp is nu klaar. De werkgroep en de gemeen-
te leggen dat ontwerp graag voor aan de inwoners van 
Warffum. Door de geldende maatregelen is het helaas 
niet mogelijk om dit live te doen. 

Vanaf nu kunt u via hethogeland.nl/oosterstraatwarffum 
meer informatie vinden. Daar kunt u het ontwerp inzien 
en er wordt een toelichting op de plannen gegeven. Ook 
kunt u hier een reactie op de plannen te geven. Reageren 
kan tot uiterlijk 8 januari 2021.

Bedum | Nieuw 
onderzoek MFA Bedum
Het college van B&W gaat opnieuw op zoek naar 
financiële mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
een MFA in Bedum. De gemeenteraad heeft hierom 
verzocht in de vergadering van 9 december. Op 20 
januari 2021 komt het onderwerp terug op de agenda 
van de gemeenteraadsvergadering. 

De GGD Groningen opent begin 
2021 een corona-testlocatie 
in de gemeente Het Hogeland. 
Deze testlocatie komt aan de 
M.J. Bultenastraat in Uithuizen. 
Het is de zevende testlocatie in 
de provincie Groningen. 
 
Testlocatie 
De testlocatie komt in het oude ge-
bouw van OBS Brunswerd. Dit wordt 
een testlocatie met testkamers. Na 
het maken van een afspraak kunnen 
mensen zich hier laten testen. Dit ge-
beurt op afgesproken tijden. 

Meer informatie 
De exacte openingsdatum en de 
openingstijden van de locatie zijn 
nog niet bekend. Zodra deze infor-
matie bekend is, communiceert de 
GGD hierover. 
 
Heeft u vragen over corona of 
het afnemen van een corona-
test? 
Bekijk de informatie op de website 
Rijksoverheid.nl/coronatest of op de 
site van de GGD ggd-groningen.nl 
 

Heeft u vragen over de 
testlocatie? 
Neem dan contact met ons op via 
telefoonnummer 088 - 345 88 88. 
Appen kan ook naar het nummer 06-
114 505 30 of stuur een e-mail naar: 
gemeente@hethogeland.nl.

Warffum | Herinrichting Oosterstraat

COVID-19 | Corona-testlocatie in Het Hogeland
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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 en milieustraten
Kijk voor de actuele openingstijden van de ge-
meentewerven en milieustraten op onze website:
hethogeland.nl/openingstijden. 

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

WMO | Tarief WMO-vervoer
Per 1 januari 2021 verandert het tarief voor 
het Wmo-vervoer. 

Zoals afgesproken, betalen Wmo- taxipashouders 
hetzelfde tarief als reizigers die met het openbaar 
vervoer reizen. Per 1 januari 2021 zijn de tarieven 
voor inwoners met een Wmo-taxipas als volgt. Het 
opstaptarief  bedraagt € 0,99. Dit was € 0,98. Het 
kilometertarief wordt € 0,171. Dit was  € 0,170. Bij het 
reserveren worden de bedragen op 
vijf cent afgerond.

Werk in uitvoering

Warffum
Tot en met vrijdag 8 januari 2021 is het Delthepad 
in Warffum, het fietspad langs het spoor, tussen 
de Kloosterweg en Westerhornseweg volledig ge-
stremd. De betonverharding wordt vervangen.

Rond de feestdagen zijn wij op 
andere tijden geopend dan u 
van ons gewend bent:   

Telefonische 
bereikbaarheid
Maandag 21 december 2020 tot en 
met 3 januari 2021, van 09.00 uur tot 
15.00 uur. U kunt ons bellen via 088 
– 345 88 88. Voor spoedgevallen en 
calamiteiten buiten deze tijden zijn 
wij ook bereikbaar op dit nummer.

Bezoek op locatie
Vanwege de coronamaatregelen 
kunt u alleen op de gemeentehuizen 
in Winsum en Uithuizen terecht:

Uithuizen: 
• Dinsdag 22 december 8.00 

tot 16.30 uur
• Donderdag 24 december 

8.00 tot 12.00 uur 

Winsum: 
• Maandag 21 december 8.00 

tot 16.30 uur
• Dinsdag 22 december 8.00 

tot 16.30 uur 
• Woensdag 23 december 8.00 

tot 16.30 uur en van 17.30 tot 
19.30 uur

• Donderdag 24 december 
8.00 tot 12.00 uur

Wij zijn gesloten op vrijdag 25 de-
cember, donderdag 31 december en 
vrijdag 1 januari. 

Maak altijd een afspraak
Heeft u een nieuw paspoort of rij-
bewijs nodig? Maak hiervoor dan 

altijd eerst een afspraak. U kunt ons  
bellen: 088 - 345 88 88. 

Zelf zaken regelen via 
hethogeland.nl
Op onze website hethogeland.nl 
vindt u alle belangrijke informatie 
over onze dienstverlening. Hier kunt 
u ook veel zaken digitaal aanvragen 
en met ons regelen. U kunt hierbij 
denken aan het aanvragen van een 
uittreksel burgerlijke stand. Of het 
doorgeven van een verhuizing of 
een melding. 
 

Dienstverlening | Andere 
openingstijden en bereikbaarheid 
rondom de feestdagen  

De Adviesraad Het Hogeland vergadert vrijdag 
18 december aanstaande en deze keer in het 
gemeentehuis, Hoofdstraat W 70 in Winsum. Voor 
de agenda kijk op onze website: 
https://www.adviesraadhethogeland.nl/
vergaderingen-verslagen/

Helaas zijn belangstellenden tijdelijk niet welkom 
i.v.m. corona

Op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus
De meest actuele informatie vindt u op onze website: 
www.hethogeland.nl/coronavirus.  Nieuwe ontwikke-
lingen delen we via onze sociale mediakanalen. Volg 
ons op Facebook en Twitter

Uiteraard kunt u de gemeente altijd bellen 
met vragen: 088 – 345 88 88
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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:
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel, Prof Boermastraat 
38 (7-12-2020) • Het plaatsen van een dakkapel, Kuifeend 1 
A (8-12-2020)
Onderdendam • Het uitbreiden van de woning, Warffumerweg 
33 (4-12-2020)
Oosteinde • Het plaatsen van een zonwering dataverwer-
kingskast, Perceel (L 119) dat grenst aan de Hooilandseweg 
(8-12-2020)
Sauwerd • Het bouwen van een carport, Langs de Tocht 6 
(9-12-2020)
Uithuizen • Het veranderen van een milieuinrichting, Oude- 
Dijk 2 (3-12-2020)
Uithuizermeeden • Het bouwen van een loods, Langelands-
terweg 26 (3-12-2020) • Het bouwen van een aanbouw, Lan-
gelandsterweg 22 (9-12-2020)
Usquert • Het aanleggen van een dam met duiker, Binnenweg 
3 (3-12-2020)
Winsum • Het plaatsen van een chalet i.v.m. mantelzorg, 
Garnwerderweg 2 (4-12-2020) • Het gedeeltelijk verbouwen 
van de bakkerij tot woning, Hoofdstraat O 18 (6-12-2020)
Zandeweer • Het realiseren van een zorgboerderij, Onnema-
weg 47 (3-12-2020)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Adorp • Het aanpassen van de kom-entree, Provincialeweg 
(thv de speelweide) (11-12-2020)
Baflo • Het wijzigen van een bestemming, De Wetstraat 1 (7-
12-2020)
Bedum • Het wijzigen van een gevel, Industrieweg 7 (4-12-
2020) • Het bouwen van 10 woningen, Poelsnip 63 t/m 81 (o)   
(4-12-2020) • Het realiseren van een onderdoorgang van het 
spoor, Oostelijke ontsluitingsweg  (8-12-2020)
Eenrum • Het kappen van twee wilgen, Zuiderstraat 15 (4-
12-2020)
Oudeschip • Het kappen van 7 essen en 1 els (herplantplicht), 
langs Derk Luddesweg en Dijkweg (10-12-2020)
Uithuizen • Het plaatsen van gevelreclame, Edama 6 (8-12-
2020) • Het (tijdelijk) wijzigen van de bestemming, Wilgenhof 
36 (9-12-2020)
Usquert • Het verwijderen van de schoorstenen, Wadwerder-
weg 65 (8-12-2020)
Warffum • Het bouwen van een woning, Simonszand 1 (voor-
lopig) (4-12-2020) • Het bouwen van een schuur, Helpman 10 
(4-12-2020)
Winsum • Het vervangen en aanpassen van een kozijn, Warf-
straat 6 (8-12-2020)
Zandeweer • Het kappen van een boom, Veilingweg 1 A (9-
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 wet-
houders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Bedum • Het starten van de activiteiten, St Annerweg 50 (8-
12-2020)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet 
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. 

Ontwerpbesluit 
Omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een 
woning achter Spoorlaan 54 in Adorp.

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland (B&W) ma-
ken bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een wo-
ning achter Spoorlaan 54 in Adorp.
Inzien De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 17 december 2020 gedurende 
6 weken tijdens openingstijd voor een ieder ter inzage bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat 
W 70. Om het aantal bezoekers te kunnen reguleren vragen 
wij u een afspraak te maken via 088-3458888.
Zienswijzen Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren 
brengen tegen het ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze 
kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van 
de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. 
Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres en 
datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk 
besluit hij is gericht en dient de redenen daarvoor te bevatten.

Ontwerpbestemmingsplan 
Boogplein Winsum 

Ter inzage Vanaf 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 
ligt het ontwerp bestemmingsplan Boogplein Winsum (NL.
IMRO.1966.BPWI2010BEHE1her02-ON01) voor iedereen ter 
inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis te Winsum. 
U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Aanleiding Dit bestemmingsplan betreft de herstructurering 
van de voormalige Sennema-locatie in Winsum. Er wordt met 
dit bestemmingsplan invulling gegeven aan de huidige situatie 
waarin sprake is van een stuk braakliggend grond.
Plangebied Het plangebied van het ontwerp bestemmingsplan 
wordt aan de westkant begrenst door Wigbolt Ripperdastraat, 
aan de noordkant door het Winsumerdiep, aan de oostkant 
door de Regnerus Praediniusstraat en de Hoofdstraat Winsum 
en aan de zuidkant door de Kloosterstraat.
Inspraakreacties Het voorontwerpbestemmingsplan heeft 
diverse reacties opgeleverd. Deze reacties zijn benoemd in 
de Nota van inspraak en overleg. Daarin wordt eveneens de 
reactie van het college van burgemeester en wethouders op 
de inspraakreacties aangegeven. Voor zover de inspraakre-
acties betrekking hebben op de regeling in het bestemmings-
plan Boogplein Winsum en het college komt tegemoet aan de 
inspraakreactie, is deze verwerkt in het bestemmingsplan. De 
nota van inspraak en overleg wordt als bijlage aan de toelich-
ting toegevoegd.
Zienswijzen Gedurende de periode dat het ontwerp bestem-
mingsplan ter inzage ligt kan iedereen zijn of haar zienswijze 
op het plan geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. 
De zienswijzen kunnen uitsluitend betrekking hebben op de 
onderdelen die het bestemmingsplan betreffen. De wijze 
waarop het openbaar gebied wordt uitgewerkt/de herinrichting 
van het openbaar gebied maakt geen onderdeel uit van het 
bestemmingsplan. Zienswijzen dienen gericht te worden aan 
de gemeenteraad van het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uit-
huizen. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.
Vermeld in uw brief uw naam, adres en woonplaats en ver-
meld bovenaan uw brief bij onderwerp:  ‘zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan Boogplein Winsum’. Voor een mondelinge 
reactie kunt u contact opnemen met Frank Rozema of Ria 
Uilenberg van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 
088 – 345 88 88.
Vormvrije milieu-effectrapportage Ingevolge de Wet milieube-
heer en het Besluit milieubeheer moet bij de voorbereiding van 
een besluit dat een 'activiteit' mogelijk maakt en dat belangrij-

ke gevolgen voor het milieu kan hebben, worden beoordeeld 
of een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden opgesteld. 
De beoogde ontwikkeling blijft onder de drempelwaarden zoals 
genoemd in het Besluit milieueffectrapportage ((Bijlage onder-
deel D11.2 ). Daarom kan voor de m.e.r.-beoordeling worden 
volstaan met een vormvrije m.e.r.-beoordeling en een verkorte 
weergave ervan in de toelichting van het bestemmingsplan. 
Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen nadelige 
gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieuef-
fectrapport rechtvaardigen.
Wilt u reageren op het besluit m.e.r.-beoordeling? Het is niet 
mogelijk om te reageren op het besluit m.e.r.-beoordeling op 
andere wijze dan via het indienen van een zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan.
Crisis- en herstelwet Op het bestemmingsplan is afdeling 2 
van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalin-
gen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die proce-
dure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te 
raadplegen op wetten.overheid.nl.
In verband met de Coronacrisis wordt u dringend geadviseerd 
het bestemmingsplan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.
nl of via onze website. Een bezoek aan het gemeentehuis in 
Winsum om het bestemmingsplan in te zien is weliswaar mo-
gelijk, maar wordt gezien de Corona-maatregelen als minder 
gewenst beschouwd. 

Inspraak 
Ontwerp- Beeldkwaliteitsplan/ wijziging Welstandsnota 
voor de Winsum Locatie Boogplein e.o. te Uithuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland 
bereiden het bestemmingsplan Winsum Boogplein voor.  Het 
plan is om het gebied kleinschalig in te richten, waarbij naast 
winkelruimte tevens nieuwe woningen en appartementen ge-
bouwd zullen worden. Ook zal de openbare ruimte worden 
heringericht. Tegelijkertijd met het bestemmingsplan wordt 
een beeldkwaliteitsplan opgesteld. 
In het beeldkwaliteitsplan worden richtlijnen gegeven voor 
plaatsing van de bebouwing, de vormgeving en het aanzicht 
alsmede voor de inrichting van de openbare ruimte.  Burge-
meester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad 
voor te stellen de welstandsnota aan te vullen met dit beeld-
kwaliteitsplan. Het plangebied van het Beeldkwaliteitsplan 
Winsum locatie Boogplein komt overeen met dat van het plan-
gebied van het bestemmingsplan. 
Terinzagelegging Van 17-12-2020  tot en met 27-1-2021 ligt 
het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan/aanvulling Welstand-
snota Gemeente Het Hogeland ter inzage bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis te Winsum. Ook kunt u het downloaden 
van de website www.hethogeland.nl. Het beeldkwaliteitsplan 
is ook toegevoegd als bijlage bij de toelichting van het ont-
werp-bestemmingsplan Boogplein. U kunt in de periode van 
terinzagelegging uw reactie geven op het voorgestelde beeld-
kwaliteitsplan/aanvulling Welstandsnota.  Dat kan schriftelijk 
of mondeling. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u richten 
aan het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen Voor 
een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met Frank 
Rozema of Ria Uilenberg van het team ruimtelijke orde-
ning-beleid, telefoon 088 – 345 88 88.
 


