
Mee(r)doen | Zorgverzekering 
via de gemeente
Met een laag inkomen kunt u een goedkopere zorg-
verzekering krijgen bij Menzis. U kunt uit verschillen-
de pakketten kiezen. Een zorgverzekering bij Menzis 
kan interessant zijn als u bijvoorbeeld kosten maakt 
vanuit de Wmo of als uw kind een beugel moet. 

Aanvragen kan via www.gezondverzekerd.nl. Komt u 
er niet uit? Of wilt u weten of deze verzekering voor 
u goedkoper is? Als u aangeeft dat u in Het Hoge-
land woont kunt u kiezen om met een overstapcoach 
te praten. Ook is er een keuzehulp of u kunt Menzis 
bellen: 088 222 40 80.

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/meerdoen.
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We hebben ruimte voor een:
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hethogeland.nl/vacatures

Van het college | 15 december 2020

Gemeente ook in 2021 en 2022 in zee 
met Kindermediair

Het college wil de samenwerking met bureau Kinderme-
diair ook in 2021 en 2022 voortzetten. Kindermediair is 
een particulier bureau dat ouders die bezig zijn te reïn-
tegreren en gezinnen met een sociaal medische indica-

tie ondersteunt. Kindermediair begeleidt die gezinnen 
bij het regelen en aanvragen van kinderopvang. Ook bij 
het aanvragen van Kinderopvangtoeslag en het onder-
houden van contacten met de Belastingdienst biedt het 
bureau steun aan de ouders. Kindermediair houdt een 
maandelijks spreekuur en heeft een telefonische help-
desk. In 2020 maakten bijna negentig gezinnen uit Het 
Hogeland gebruik van de diensten.

Wethouder Mariette de Visser: “We zijn tevreden over 
de inzet van het bureau. Een aantal jaren geleden is on-
derzocht of de gemeente het werk niet zelf zou kunnen 
doen. In beginsel kan dat maar per saldo zou dat maar 
heel weinig opleveren. Daarbij komt dat Kindermediair 
expertise in huis heeft die we zelf niet hebben. Ze kunnen 
maatwerk leveren.”

Kerst. Feest van licht. Feest van 
hoop. Feest van verbroedering, 
gezelligheid en intimiteit.
Dagen waarop we bepaald wor-
den bij het belang van ‘samen’.  
Bij het belang van vriendschap, 
verbondenheid, onderlinge 
warmte. Richting de familie; onze 
naasten. Maar ook richting vrien-
den, buren, kennissen, collega’s. 
Kerst laat je beseffen dat je niet 
alleen bent en dat je er niet alleen 
voor staat.

Komende vrijdag en zaterdag 
zullen voor vrijwel iedereen de 
boeken in gaan als de meest ver-
vreemdende kerst ooit. Een kerst 
in een ‘lockdown’ van vijf weken.

De meesten redden zich wel en 
vieren bijna als vanouds. In een 
kleiner gezelschap dan andere 
jaren, waarschijnlijk. Anders dus. 
Maar van de nood is best een 
deugd te maken. En zoals het nu 
lijkt, vieren we kerst volgend jaar 
gewoon zoals we gewend zijn. 
Maar dit jaar even pas op de 

plaats en regels in acht nemen. 
Voor uw veiligheid én voor die 
van anderen.

Mijn gedachten gaan vooral uit 
naar kwetsbaren, naar eenza-
men, naar ouderen die die dagen 
aandacht en warmte moeten 
ontberen. Die de beide kerstda-
gen moeizaam doorkomen. Die 
er mogelijk nu al als een berg 
tegenop zien. Kijk om u heen en 
ga eens na of u iemand kent die 
een kaartje, een appje, een tele-
foontje – even contact - als een 
bemoediging ervaart.  Een klein 
gebaar met een groots effect. 
Een vlammetje, een lichtpunt, dat 
voorkomt dat mensen op de tast 
door die twee dagen moeten. 

Blijf daarom naar elkaar omzien. 
Zodat kerst 2020 voor álle Hoge-
landsters een feest van hoop is. 

Prettige dagen!

Burgemeester
Henk Jan Bolding

Beste Hogelandsters,

Wonen | Afspraken voor 
huurwoningen
De gemeente, woningcorporaties en huur-
dersorganisaties hebben voor 2021 afspra-
ken gemaakt over onderwerpen op het ge-
bied van huurwoningen. 

Er zijn afspraken gemaakt over: duurzaamheid van 
woningen, veilig wonen, wonen voor bepaalde groe-
pen mensen, leefbaarheid en versterking vanwege 
aardbevingen. Ook over wat een huurwoning kost en 
het aantal huurwoningen zijn afspraken gemaakt. 

Woonvisie | Online 
presentatie over de 
toekomst van wonen
Op dinsdag 5 januari 2021 organiseren wij 
een online presentatie over de woonvisie 
van de gemeente. Die gaat over wonen in Het  
Hogeland in de toekomst. 

Deze presentatie is het vervolg op het onderzoek 
van een tijdje geleden. Veel inwoners hebben hier-
aan meegedaan. U kunt zich nu alvast aanmelden via
hethogeland.nl/wonen. 

Tijdens de presentatie kunt u natuurlijk vragen stellen 
over de toekomst van wonen in onze gemeente.

Dorpen | Dorpsbudget 
2021
De gemeente moet flink bezuinigen. Dit heeft 
helaas ook invloed op het Dorpsbudget. 

Vanaf 2021 is iets minder dan de helft van het eerdere 
budget beschikbaar, namelijk in totaal 420.000 euro. 
Heeft uw dorp het budget van 2020 niet opgemaakt? 
Dan neemt u dit bedrag mee naar 2021. Met sparen 
blijven duurdere projecten dus gewoon mogelijk.   

Heeft u een goed idee om het leven in uw dorp leu-
ker te maken? Bijvoorbeeld iets doen met de hele 
buurt om elkaar beter te leren kennen? Of wilt u een 
startkapitaal voor een speeltuin? Als uw idee steun 
heeft van andere inwoners, doe dan een aanvraag 
voor het dorpsbudget. Alle informatie vindt u op:  
hethogeland.nl/dorpsbudget. 

Afval | Waar kunt u uw 
kerstboom kwijt?
Als kerst voorbij is, wilt u graag uw kerst-
boom opruimen. Maar waar kunt u die kerst-
boom kwijt?

Op 30 december zijn de gemeentewerven (locaties 
Leens, Winsum, Bedum en Uithuizen) open tussen 
09:00-12:00 en 13:00-15:30. U kunt dan gratis uw 
kerstboom brengen. Daarnaast kunt u vanaf 2021 
vier keer per jaar uw grof tuinafval, zoals uw kerst-
boom, gratis langsbrengen bij de milieustraten in Us-
quert of Groningen. Een kleine boom kunt u met een 
snoeischaar en een zaag verkleinen en in uw groene 
container gooien. Het legen van uw groene container 
is vanaf 2021 gratis. 

Let op! We rijden geen speciale ronde voor het op-
halen van kerstbomen. U kunt uw kerstboom daarom 
niet aan de weg zetten.
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Klachten? 
Blijf thuis en laat je testen. Ben je ook 
benauwd en/of heb je koorts? Dan moe-
ten alle huisgenoten thuisblijven.

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag (excl. 
kinderen t/m 12 jaar). Voor de periode 
24 t/m 26 december geldt: ontvang max. 
3 personen per dag.

Groepen
Binnen en buiten: groep van max. 2 per-
sonen of 1 huishouden.

Sport
Buiten met max. 2 personen op 1,5 me-
ter afstand. Kinderen t/m 17 jaar en top-
sporters uitgezonderd.

Vervoer en reizen
Reis alleen met het ov voor noodzakelij-
ke reizen. Reis niet naar het buitenland 
en boek geen reis tot half maart.

Onderwijs en opvang
Onderwijs op afstand voor po, vo, mbo, 
hbo, wo en alle overige onderwijs-, trai-
nings- en educatieve activiteiten. Onder 
andere examens, praktijklessen en on-
derwijs voor kwetsbare leerlingen uitge-
zonderd. Kinderopvang dicht behalve 
noodopvang

Winkels
Vrijwel alle winkels zijn gesloten met 
uitzondering van winkels die eerste 
levensbehoeften verkopen, zoals: su-
permarkten, ambachtelijke foodwinkels 
(zoals een bakker en groenteboer), 
warenmarkten, apotheken, drogisterij-

en, opticiens en audiciens, dierenspe-
ciaalzaken, tankstations, locaties voor 
onderhoud (zoals fietsenzaken en au-
togarages. Verkoop is niet toegestaan), 
wasserijen en stomerijen

Bestellen en afhalen
Doe-het-zelf-zaken, zoals bouwmarkten 
en ijzerwarenwinkels, Servicepunten 
voor het versturen en ontvangen van 
postpakktten en brieven en Eten en drin-
ken in horeca

Sluitingstijden
Winkels sluiten uiterlijk om 20.00 uur, 
behalve winkels die overwegend levens-
middelen verkopen. 
Geen alcoholverkoop na 20.00 uur.

Kijk voor de volledige lijst met maatrege-
len op: rivm.nl

COVID-19 | Nederland in lockdown tot 19 januari 2021

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

Beste Hogelandsters,
Vorige week kondigde premier Rutte een ingrijpende lockdown 
aan. Voor alle Nederlanders is de wereld opnieuw veranderd.
We hebben allemaal gezien hoe de besmettingscijfers en de 
ziekenhuisopnames helemaal de verkeerde kant op gingen. 
Óók in Het Hogeland. 

We begrijpen allemaal dat er nu verregaande maatregelen 
nodig zijn om het virus onder de knie te krijgen. Het zijn verve-
lende maatregelen. Dat realiseren wij ons heel goed. Zo vlak 
voor kerst en oud een nieuw gaat Nederland bijna helemaal 
op slot. Dat is naar. Heel naar. Bijna iedereen hoopte én ver-
wachtte met kerst vrienden en familie te kunnen ontvangen. 
Om gezellig samen kerst te vieren. 

Het is een strop voor al die ondernemers die hoopten en 
verwachtten de laatste weken van het jaar de gedaalde omzet 
van de afgelopen maanden wat te compenseren.

We snappen heel goed dat jongeren balen. Samen gezellig 
het oude jaar uitluiden, zit er niet in. Geen feestjes dit jaar.
Maar het is allemaal hard nodig. Het is bittere noodzaak dat 
we ons houden aan de maatregelen. In het belang van uzelf; 

in het belang van uw dierbaren. Maar ook in het belang van al 
die mensen die in de zorg werken en die weer op hun tanden 
lopen. In het belang van al die hulpverleners die dag en nacht 
paraat staan en waken over uw veiligheid.

Daarom vragen wij met klem: houd u aan de maatregelen! De 
belangrijkste hebben we hier voor u op een rijtje gezet.

Zorg alstublieft goed voor uzelf én voor de mensen om u heen!  

Burgemeester Henk Jan Bolding, wethouder Kristel Rutgers, 
wethouder Mariette de Visser, wethouder Eltjo Dijkhuis, 
wethouder Theo de Vries en secretaris Paul van Vilsteren

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contac-
ten tot een minimum beperken en gelden de volgende maatregelen:

Wat doet 
u dit 
jaar met 
oud en 
nieuw? 
Het einde van 
2020 komt snel 

dichterbij. Hoe gaan we dat vieren, nu de stan-
daard ingrediënten – vuurwerk, feestjes met de 
buren, een huis vol bezoek – ontbreken? Hoe 
kunnen we dit jaar toch met een knal achter ons 
laten?

Als dit jaar ons iets geleerd heeft dan is het dat wij mensen 
altijd een oplossing vinden. Op afstand vergaderen, lessen 
volgen, dineren, dansen, praten, vieren: we blijven elkaar 
opzoeken. Op gepaste afstand. En toch samen. Dat lukt 
ons ook met oud en nieuw. Zeker als we in ons achterhoofd 
houden dat dit niet voor eeuwig is. 

Ons antwoord op hoe we dit jaar 
kunnen afsluiten?

Met de belangrijkste ingrediënten die we gelukkig nog heb-
ben. Samenzijn, contact maken, naar elkaar omzien. Sa-
men vieren dat dit coronajaar tot een einde komt. Met een 
vaccin en de hoop op het ‘oude normaal’ in het vooruitzicht. 
Met niet teveel mensen, en op afstand. Maar toch samen. 
Allemaal in hetzelfde schuitje. 

Toch knallen om 12 uur: 
hoe doet u dat?

Om ruimte te geven aan de zorg voor slacht-
offers van corona steken we geen vuurwerk 
af. Zo gebeuren er geen ongelukken en wordt 
het niet druk in de ziekenhuizen. Knallen om 
12 uur ’s nachts kan met een beetje creativi-
teit ook op een veiliger manier. Met confettika-
nonnen bijvoorbeeld. Of met goede muziek. 

Wat is uw creatieve oplossing? Hoe sluit u 
2020 feestelijk af? Deel uw manier vooral met 
de mensen om u heen. En als u wilt met ons 
via onze sociale mediakanalen. Wie weet wat 
voor mooie nieuwe tradities er zo ontstaan!

Alleen de gemeentehuizen in Uithui-
zen en Winsum zijn open voor urgente 
zaken:

Bel ons voor een afspraak
Heeft u dringend een nieuw paspoort of rijbe-
wijs nodig, dan kunt u op afspraak terecht in 
Uithuizen of Winsum. Bel ons voor het maken 
van deze afspraak: 088 - 345 88 88. De locatie 
Werkplein Ability aan de Ubbo J. Mansholtplein 
2 in Winsum is gesloten. Onze inkomenscon-
sulenten en arbeidscoaches zijn telefonisch 
bereikbaar via het algemene telefoonnummer 
088 - 345 88 88. 

Bezoek gemeentehuis
Heeft u een afspraak? Kom dan maximaal vijf 
minuten van te voren binnen. Kom zoveel mo-
gelijk alleen. Ook willen wij u dringend vragen 
een mondkapje te dragen.

Openingstijden gemeentehuizen
Tijdens de feestdagen gelden de volgende 
openingstijden voor onze gemeentehuizen: 
Uithuizen: Dinsdag 22 december 8.00 tot 
16.30 uur en 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 
17.30 tot 19.30 uur en donderdag 24 decem-
ber 8.00 tot 12.00 uur
Wij zijn gesloten op vrijdag 25 december, don-
derdag 31 december en vrijdag 1 januari.

Telefonische bereikbaarheid
Van 21 december tot en met 31 decem-
ber zijn wij op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 09.00 uur tot 15.00 uur. U kunt 
ons dan bellen via 088 – 345 88 88. Ook 
zijn we bereikbaar via WhatsApp: 06 -11 
45 05 30. Voor spoedgevallen en calami-
teiten buiten deze tijden kunt u ons ook  
bellen op 088 - 345 88 88. 

Let op: gemeentewerven tot 19 januari geslo-
ten en geen grofvuilroutes! 

Door de aangescherpte coronamaatregelen 
zijn alle gemeentewerven gesloten voor pu-
bliek met uitzondering van 30 december. Dan 
is het mogelijk om hier uw kerstboom af te ge-
ven. 

De KCA (klein chemisch afval) depots en de 
milieustraten bij de gemeentewerven in Leens, 
Winsum en Bedum zijn vanaf donderdag 17 
december tot 19 januari gesloten. Ook worden 
de grofvuilroutes niet gereden.

De milieustraten aan de Westerhornseweg 
22 in Usquert of aan de Duinkerkenstraat 99 
in Groningen zijn wel geopend. Voor de ope-
ningstijden kijkt u op: 
afvalbeheernoordgroningen.nl of op de website  
gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations. U 
wordt opgeroepen om alleen te komen wan-
neer het echt nodig is!

Dienstverlening | Bereikbaarheid & openingstijden van Het Hogeland de komende weken

 2021  
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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:
Eemshaven • Het aanleggen van een redudante glasvezelver-
binding, Huibertgatweg 2 (14-12-2020)
Kloosterburen • Het kappen van een plataan, Kloostersingel 
36 (14-12-2020)
Lauwersoog • Het realiseren van 9 B&B kamers, Perceel 
naast Haven 8 (15-12-2020)
Leens • Het vervangen van een gevelbord, Breekweg 2 (10-
12-2020) • Het wijzigen van de bestemming, Wierde 15 (15-
12-2020)
Oudeschip • Het verbouwen van de boerderij, Bruiningsweg 
1 (15-12-2020)
Uithuizen • Het bouwen van 2 woningen,Heermalaan (voor-
lopig 19 en 21) (11-12-2020) • Het bouwen van 30 woningen, 
Maarweg 1 t/m 30 (14-12-2020)
Uithuizermeeden • Het kappen van 3 bomen, Hoofdstraat 250 
(15-12-2020)
Usquert • Het bouwen van een loods, Streeksterweg 71 (15-
12-2020)
Warffum • Het bouwen van 2 woningen, de Laan (11-12-2020)
Zuidwolde • Het kappen van een conifeer en 2 sparren, Van 
Starkenborghstraat 9 (10-12-2020)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Bedum • Het bouwen van 4 woningen, Poelsnip (L 1754) (11-
12-2020)
Eppenhuizen • Het vergroten van een garage, Eppenhuizer-
weg 26 (11-12-2020)
Leens • Het uitbreiden van een supermarkt, De Nije Nering 2 
(11-12-2020)
Pieterburen • Het kappen van een esdoorn, Hoofdstraat 169 
(11-12-2020)
Tinallinge • Het bouwen van 3 sleufsilo's, Abbeweersterweg 
4 (14-12-2020)
Uithuizen • Het plaatsen van een dakkapel, Brouwerijstraat 
27 (15-12-2020) • Revisie op een reeds verleende vergunning, 
Hoofdstraat-West 37 (15-12-2020)
Ulrum • Het kappen van een kronkelwilg, Nipperusstraat 1 
(14-12-2020)
Zandeweer • Het plaatsen van een kleine windmolen, Veiling-
weg 23 (16-12-2020)
Zoutkamp • Het kappen van een boom, S.H. Woldringhstraat 
18 (15-12-2020)
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: 
Onderdendam • Het bouwen van een kapschuur/overkap-
ping, Bedumerweg 64 (15-12-2020)
Uithuizermeeden • Het bouwen van een berging/garage, 
Buurtweg 3 (15-12-2020)
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:
Rottum • Het veranderen van het bedrijf, Jacob Tilbusscher-
weg 12 (15-12-2020)
Uithuizen • Het starten van een bedrijf, Geraldadrift 2 (11-12-
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 Van der Veen Kaas Kollum 
BV, Markt (11-12-2020) • Standplaatsvergunning Groentehan-
del J.H. Pruim, Markt (11-12-2020)
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.

Omgevingsvergunning 
Voor het brandveilig gebruik van een kinderopvang aan 
Breekweg 2 in Leens (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het brand-
veilig gebruik van een kinderopvang aan Breekweg 2 in Leens. 
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 29 oktober 2020 zes weken ter 
inzage gelegen.
Inzien De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf  23 december 2020 gedurende 6 weken tijdens 
kantooruren bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Win-
sum, Hoofdstraat W 70, 9951 AC Winsum. Als u de stukken 
wilt inzien, maakt dan een afspraak via 088 - 345 88 88.
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.

Ontwerpbesluit  
Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik 
van een tijdelijk zorgcentrum aan Ter Laan 8 in Bedum 
(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 tijdelijk zorgcentrum aan Ter Laan 8 in Bedum.
U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die 
daarbij horen, inzien van 23 december 2020 tot en met 3 fe-
bruari 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 88 88. 
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.

Kennisgeving besluit
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het verbouwen van een voormalig gymastiekgebouw aan de 
Oostervalge 53 te Warffum. De vergunning bestaat uit: 

• het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a 
Wabo) 

• het verstoren of in enig opzicht wijzigen van een be-
schermd monument (art. 2.1, lid 1, sub f Wabo)

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf 24 december 2020 gedurende zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis te Winsum. Vanwege de corona maat-
regelen is alleen het gemeentehuis in Winsum geopend voor 
noodzakelijke burgerzaken. Het inzien van de stukken is alleen 
mogelijk op afspraak. Het is ook mogelijk de stukken digitaal 
op te vragen.
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking be-
roep worden aangetekend door belanghebbenden bij de recht-
bank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 
AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van het besluit niet.
Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzienin-
genrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift 
sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuurs-
recht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. 
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen 
bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.
 

Verkeersbesluit Baflo

Kieviet t.h.v. nr. 34 te Baflo: aanwijs parkeerplaats t.b.v. op-
laadpunt elektrisch voertuig (basis op orde) op een parkeerge-
legenheid. Kijk op www.hethogeland.nl/verkeersbesluiten voor 
het volledige besluit. 

Instellen tijdelijke parkeerschijfzone
Kleinestraat in Bedum

Het college van B en W heeft besloten om over te gaan tot 
het instellen van tijdelijke parkeerschijfzone in de Kleinestraat 
in Bedum. Voor de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 
december 2022, of zoveel korter, dan wel langer, als voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is, worden de 
volgende verkeersmaatregelen getroffen:

1. het instellen van een parkeerschijfzone met een maxi-
male parkeerduur van twee uren op de Kleinestraat 
in Bedum

2. de parkeerschijfzone alleen van kracht te laten zijn op 
maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur.

Deze maatregel is nodig in verband met sloop- en bouwwerk-
zaamheden aan De Vlijt. Het verkeersbesluit geldt van 1 fe-
bruari 2021 tot en met 31 december 2022. Afhankelijk van de 
uitvoering kan het langer of korter duren. Het volledige besluit 
is te vinden op www.hethogeland.nl/verkeersbesluiten.

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.
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Leven lang ontwikkelen

Vakland Het Hogeland is een initiatief dat wordt 
gedragen door de samenwerkende scholen, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
de gemeente. Het is de bedoeling dat inwoners 
van Het Hogeland, jong en oud, met of zonder 
werk, zich kunnen oriënteren op scholing en 
kunnen bekwamen op verschillende vakgebieden. 
Dit trekt werkgelegenheid aan, versterkt jongeren 
en werkenden in hun ontwikkeling en biedt 
mensen buiten het arbeidsproces kansen om 
als vrijwilliger mee te doen in de maatschappij. 
Er wordt met ingang van 2021 gewerkt vanuit 
drie Praktijk Leer Ontwikkel Centra (PLOC). Elk 
centrum heeft een eigen werkdomein: Uithuizen 
(bouw en techniek), Warffum (ICT, innovatie 
TechLab) en Winsum (zorg, groen, horeca/

toerisme). De samenwerkende partijen hebben 
voor ogen dat er over drie jaar een structureel 
Vakland Het Hogeland gerealiseerd is.

Agnes Schaafsma 
(Rector Het Hogeland College, Warffum)

“We hebben genoeg gekwalificeerde docenten 
voor praktijkonderwijs en prima faciliteiten. 
Die worden echter alleen maar benut in 
het dagonderwijs. Daarmee missen we de 
benutting voor een groep mensen die op 
andere manieren en ook vaak buiten school 
opleiding en ontwikkeling zoekt. Met Vakland 
zorgen we ervoor dat de aansluiting met 
mensen die zich willen ontwikkelen goed gaat 
passen.”

Lokaal programmaplan ‘Kop op ’t Hogeland’
Het lokaal programmaplan ‘Kop op ’t Hogeland’ is door 
Nationaal Programma Groningen en de gemeenteraad 
goedgekeurd.  Hiermee willen we ontwikkelingen 
aanjagen die een aantoonbaar toekomst perspectief 
geven. Dat doen we met behulp van zes thema’s. 

Het lokaal programmaplan geeft aan waar de gemeente met 
het geld van Nationaal Programma Groningen op in wil zetten, 
maar het geld hebben wij niet op onze rekening staan. Pas als 
een plan is goedgekeurd kunnen we op financiering rekenen. 
De twee goedgekeurde plannen Vakland Het Hogeland en 
Waterwerken Zoutkamp zijn projecten die aan alle eisen van 
Nationaal Programma Groningen voldoen. Een mooie start voor de 
aankomende tien jaar.

Zes thema’s waarover we begin 2021 met 
inwoners, ondernemers en initiatiefnemers in 
gesprek gaan aan thematafels.

1. Toekomstbestendige bedrijvigheid
2. Leven Lang Ontwikkelen
3. Wonen & Leven op de Wierden
4. Zorgen voor en met elkaar
5. Het Hogeland goed verbonden
6. Pronkjewailen op ’t Hoogelaand

Burgemeester Henk Jan Bolding:

 “Dit is een fantastische eerste 
stap voor de aankomende 10 jaren. 
Met behulp van de zes thema’s 
kunnen we tot 2030 samen verder 
werken aan de toekomst van onze 
mooie gemeente Het Hogeland.”

Waterwerken Zoutkamp
Toekomstbestendige bedrijvigheid

Met het oog op de toekomstige waterveiligheid worden in 
Zoutkamp het gemaal en de sluis hersteld c.q. nieuw gebouwd. 
Een groot waterwerkproject van Waterschap Noorderzijlvest. 
De bijdrage van het Nationaal programma Groningen zorgt voor 
kansen. Want met behulp van deze middelen kunnen extra's (een 
plus) gerealiseerd worden in en nabij het dorp. Denk aan fiets- en 
wandelpaden en het verfraaien en veiliger maken van de entree 
aan de noordkant van het dorp. Zaken die zonder Nationaal 
Programma Groningen en de combinatie met het waterwerkproject 
en de Provincie Groningen niet zouden worden gerealiseerd. Het 
geeft ook een belangrijke impuls aan de brede omgeving qua 
toerisme en werkgelegenheid.  Ook vanuit het bedrijfsleven van 
Zoutkamp vinden investeringen plaats. Al met al wordt Zoutkamp 
hiermee nog meer een plaats om te bezoeken en te verblijven 
in Het Hogeland, aan het nationaal park Lauwersmeer en als 
onderdeel van de waddenkust regio. Het project is in 2018 gestart 
met de eerste voorbereidingen en zal naar verwachting medio 
2025 gereed zijn. 

Matthijs van der Ploeg 
(Voorzitter garnalen Vissersbond, Zoutkamp)

‘Door het verbeteren van het gemaal en het verplaatsen naar 
de dijk ontstaan er weer nieuwe kans voor Zoutkamp. En niet 
onbelangrijk: we houden droge voeten.’

Meer weten? Het lokaal programmaplan is te 
vinden op hogeland.nl/kopophethogeland. Of mail 
naar kopop@hethogeland.nl.

Wilt u vanaf 2021 regelmatig op de hoogte 
gehouden worden over ‘Kop op ’t Hogeland’?  
Meldt u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. 
Dat kan via het aanmeldformulier op 
hethogeland.nl/kopophethogeland.
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