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Van het college | 22 december 2020

In de laatste vergadering van 2021 heeft het college de vol-
gende besluiten genomen. 

Als eerste zijn de dorpsbudgetten voor 2021 vastgesteld. Dor-
pen die iets willen organiseren voor of in hun eigen dorp kun-

nen een beroep doen op dit budget. Jaarlijks is er € 450.000 
euro beschikbaar. U leest er alles over op www.hethogeland.nl/ 
subsidies-en-leningen/dorpsbudget. 

Het college stemde ook in met een fusie van de basisscholen 
Noordewier en Ichtus in Rasquert. De samenwerkingsschool 
gaat in het nieuwe schooljaar van 2021 in. Er wordt zowel gods-
dienstig als humanistisch onderwijs aangeboden. Ouders ma-
ken hierin zelf een keuze. 

Tenslotte ging het college akkoord met de herinrichting van de 
Oosterstraat in Warffum. De Oosterstraat krijgt nieuw asfalt, een 
verhoogd trottoir, meer ruimte voor voetgangers en meer groen. 
Het plan, gemaakt op verzoek van en in samenwerking met in-
woners, wordt uitgevoerd in 2021.  

Het nieuwe jaar staat voor de deur. 
Kalenders worden vervangen. Die 
van 2020 zullen velen met gemengde 
gevoelens bij het oud papier gooien. 
We kijken allemaal terug op een bewo-
gen en merkwaardig jaar. Toch hoop 
ik van harte dat u ook kunt terugzien 
op mooie en gelukkige momenten van 
het afgelopen jaar. Ondanks mogelijke 
tegenslagen. Al was het maar dat u 
hebt gemerkt er niet alleen voor te 
staan. Dat u mensen om u heen hebt 
ervaren die lief en leed met u konden 
en wilden delen.

2021 lijkt een jaar van hoop te worden. 
Er is nu écht uitzicht op verandering; 
op opheffen van beperkingen. Op 
‘normaal’. De vaccins die in record-
tempo zijn ontwikkeld, bieden eindelijk 
perspectief, lucht en ruimte. Maar we 
zijn er nog niet. Er wacht nog een 
uitdaging. We zijn het gewend. Oud 
en nieuw uitbundig, ongedwongen 
en opgetogen te vieren. Met familie, 
vrienden en buren. Met uitbundig ge-
knal en geflits. De gezellige boel die

de scheidslijn tussen het ene en het 
andere jaar markeert.

Het zit er niet in. We zullen nog even 
op de tanden moeten bijten. Om er 
voor te zorgen dat 2021 inderdaad het 
jaar van hoop wordt. De verleiding is 
groot om tóch nog snel wat bezoekjes 
af te leggen. Of om even na twaal-
ven bij buren gezellig te proosten 
op 2021. Doe het niet. En doe dat 
niet alleen voor de gezondheid van 
u en uw naasten. Doe het ook voor 
het zorgpersoneel. Dat heeft op dit 
moment meer aan het hoofd dan 
vuurwerkslachtoffers op te vangen en 
te verplegen. Doe het daarnaast voor 
onze hulpverleners. Die hebben, net 
als u, recht op een rustige overgang 
naar 2021. 

Schik nog even in. Volgend jaar wordt 
alles anders. Als u daarvoor de ruimte 
geeft. Een fijne jaarwisseling en een 
gelukkig en gezond nieuw jaar!

Burgemeester
Henk Jan Bolding

Beste Hogelandsters,

Winsum | Boogplein

Het college heeft ingestemd met het ontwerp 
bestemmingsplan Boogplein Winsum en het 
ontwerp voor de openbare ruimte. Het bestem-
mingsplan biedt ruimte voor de ontwikkeling van 
appartementen en winkelruimte op deze locatie. 

Eerder dit jaar is het voorontwerp bestemmingsplan en het 
voorlopig ontwerp van de openbare ruimte al gedeeld met 
omwonenden. Naar aanleiding hiervan zijn een paar punten 
aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwa-
liteitsplan liggen vanaf 17 december zes weken ter inzage. 
Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de moge-
lijkheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen. U 
kunt het inzien via hethogeland.nl/centrumplanwinsum 

Online bijeenkomst
Voor een toelichting op de plannen organiseren wij op don-
derdag 14 januari vanaf 19:00 uur een online bijeenkomst. 
De link voor deze bijeenkomst wordt in januari 2021 met u 
gedeeld. 

De komende jaren staat Uithuizen 
in het teken van vernieuwing. Wo-
ningen, scholen, zorggebouwen 
en het centrum worden aange-
pakt. Zo wonen, leven, leren en  
recreëren de Uithuisters straks 
weer veilig en is Uithuizen weer 
klaar voor de toekomst.

Aanpak woningen
Volgend jaar start de grootschalige aan-
pak van woningen in Uithuizen. Deze 
woningen voldoen niet aan de veilig-
heidsnorm bij een zware aardbeving en 
moeten worden versterkt. Voor de bewo-
ners regelen de gemeente en NCG tijde-
lijke woningen. Hoe dat precies zal gaan 
wordt in januari bekend. De plekken waar 
woningen worden gesloopt, bieden ruim-
te voor moderne terugbouw. Daarvoor 
nodigt de gemeente het dorp uit om in 
gesprek te gaan. 

Versterking Het Hogeland College
Scholieren in Uithuizen krijgen straks les 
in een aardbevingsbestendig Het Hoge-

land College. De gemeente maakt samen 
met het schoolbestuur plannen om de 
school te versterken.
 
Bijzonder: wonen en zorg samen 
op één locatie 
Ook komt in Uithuizen een bijzonder 
woon/zorgidee. Drie zorgorganisaties - 
Cosis, Lentis en Noorderzorg - werken de 
komende jaren aan nieuwe zorggebou-
wen op één locatie. Mensen die behoefte 
hebben aan veel zorg en begeleiding kun-
nen hier straks samen komen. Het dorp is 
ook welkom in de gezamenlijke ontmoe-
tingsruimte. Het is één van de 5 meest 
innovatieve projecten uit het Groninger 
Zorgakkoord. Dit akkoord is bedoeld om 
de zorg in het aardbevingsgebied klaar te 
maken voor de toekomst.

Vernieuwing centrum
Het centrum van het dorp is ook volop in 
ontwikkeling. Zo werkt de gemeente sa-
men met de ondernemersvereniging aan 
de versterking van het centrum. Leeg-
stand wordt tegen gegaan en is er mo-
gelijkheid voor ondernemers om panden 

te verbeteren. Na de vernieuwing van de 
Blink is de aanpak van het gebied rondom 
de Schoolstraat de volgende stap in de 
centrumontwikkeling.

Informatie inwoners 
In de loop van volgend jaar is meer be-
kend over de planning van de werkzaam-
heden in Uithuizen. De organisaties infor-
meren de inwoners om wie het gaat het 
eerst en werken zoveel mogelijk met hun 
en elkaar samen. 

Uithuizen vernieuwt is een samenwerking 
tussen de gemeente Het Hogeland, de 
Nationaal Coördinator Groningen, Stich-
ting Uithuizer Woningbouw, Woongroep 
Marenland, Cosis, Lentis en Noorderzorg. 

Uithuizen | Uithuizen vernieuwt! 

 2021  

#HEEDOE
2020

Carbidschieten tijdens oud 
en nieuw
Carbidschieten is een mooie traditie. Maar u moet wel we-
ten wat u doet. Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn 
te voorkomen door een BOCK (Bewust Oplettende Carbid 
Knaller). De BOCK let dit jaar 
ook op de coronamaatregelen en 
houdt bijvoorbeeld anderhalve 
meter afstand.

Meer informatie over de regels 
vindt u op hethogeland.nl/heedoe

Wij houden corona samen op 
afstand
Afstand houden tijdens de feestdagen, dat is lastig. Zelfs 
met het maximum aantal bezoekers in huis blijft het soms 
moeilijk. Toch roepen we je op de regels van het RIVM te 
volgen voor afstand houden en bezoek ontvangen. Alleen 
zo houden we corona in Het Hogeland op afstand. En kun-
nen we een hoopvoller 2021 tegemoet zien.

#HEEDOE
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Vergunningaanvragen en -besluiten

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het bouwen van 8 woningen en het kappen van een 
boom, Kievit (16-12-2020) • Het bouwen van 8 huurwoningen, 
Wilhelminestraat 35 t/m 57 (o) (18-12-2020)
Bedum • Het kappen van 3 bomen, Industrieweg 8 en langs de 
Wroetende mol (16-12-2020) • Het renoveren van 76 wonin-
gen, Karel Doormanstraat, Prof. Ridderbosstraat, Witsenborg-
straat en Van Speykstraat (18-12-2020) • Het bouwen van een 
woning, Ter Laan 4 (21-12-2020)
Eemshaven • Het bouwen van een loods, Schilweg (18-12-
2020)
Kantens • Het bouwen van een kindcentrum, Pastorieweg 6 
(18-12-2020) • Het vervangen van een woning, Pastorieweg 
5 (21-12-2020) • Het plaatsen van 6 lichtmasten rondom het 
voetbalveld, Bredeweg 30 (21-12-2020)
Kloosterburen • Het kappen van 3 bomen, Westerklooster 
(sportveld) 21-12-2020)
Leens • Het kappen van 2 bomen, Prins Bernhardstraat (21-
12-2020) • Het vervangen van het dak van de schuur, Zuster 
A Westerhofstraat 29 (21-12-2020) • Het bouwen van een wo-
ning, Oosterlaagte (K 1210) (21-12-2020)
Lauwersoog • Het bouwen van een schuurtje, De Rug 3 233 
(17-12-2020) • Het vervangen van een recreatiewoning, Rob-
benoort 122 (20-12-2020)
Noordpolderzijl • Het plaatsen van 2 voormalige sluisdeuren, 
bij de entree van Noordpolderzijl (17-12-2020)
Roodeschool • Het uitbreiden van de woning, Hooilandseweg 
169 (18-12-2020)
Rottum • Het uitbreiden van de geitenhouderij, Jacob Tilbus-
scherweg 12 (16-12-2020)
Tinallinge • Het tijdelijk wijzigen van de bestemming voor klei-
winning, De Vennenweg (G 734) (21-12-2020)
Uithuizen • Het bouwen van een woning, Dingeweg 9 (16-12-
2020) • Het bouwen van een woning, Schafferlaan 4 (21-12-2020)

Uithuizermeeden • Het verbreden van de oprit, Koningin Juli-
anastraat 9 (21-12-2020)
Ulrum • Het kappen van 30 populieren, Robbenoort (21-12-2020)
Warffum • Het uitbreiden van een woning, Noordpolderweg 1 
(17-12-2020) • Het kappen van 4 iepen, Oostervalge 22 (21-
12-2020)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van een perenboom, Ha-
venstraat 12 (21-12-2020)
Winsum • Het kappen van 31 bomen, diverse locaties (16-
12-2020) • Het bouwen van 9 woningen, Veldbrand (Munster 
K326) (18-12-2020) • Het bouwen van 12 appartementen (fase 
1), Boogplein (18-12-2020) • Het kappen van een linde, Kerk-
straat 19 (18-12-2020)
Zoutkamp • Het bouwen van 8 huurwoningen, Julianastraat 
(voorlopig 2 t/m 24)  (18-12-2020)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Bedum • Het uitbreiden van de basisschool, Marijkelaan 3 (17-
12-2020) • Het kappen van 3 bomen, Industrieweg 8 en langs 
de Wroetende mol (22-12-2020)
Eemshaven • Het uitbreiden van een reeds gerealiseerd kan-
toor (tijdelijk), Westlob 8 (17-12-2020)
Kantens • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden t.b.v. de 
nieuwbouw kindcentrum, Pastorieweg 6 (21-12-2020)
Kloosterburen • Het kappen van een plataan, Kloostersingel 
36 (18-12-2020)
Lauwersoog • Het wijzigen van een bestemming, Robbenoort 
99 (17-12-2020)
Onderdendam • Het tijdelijk afwijken van bestemmingsplan 
i.v.m een theatervoorstelling, Boterdiep Oz 13 (17-12-2020) • 
Het uitbreiden van de woning, Warffumerweg 33 (17-12-2020)
Ulrum • Het verbouwen van een loods naar een woning, 
Trekweg 6 (17-12-2020)
Winsum • Het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Trekweg 
naar Onderdendam 8 (16-12-2020) • Het slopen van een 

schoorsteen, Havenstraat 20 (16-12-2020) • Het wijzigen van 
een reeds verleende vergunning, Onderdendamsterweg 47 
(21-12-2020)
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:
Adorp • Het verbouwen van een woning, Zuiderstraat 15 (21-
12-2020) 
Bedum • Het plaatsen van een kleine windmolen, Ter Laan 20 
(17-12-2020)
Eemshaven • Het plaatsen van een ontvangststation voor 
elektriciteit, Synergieweg (17-12-2020)
Oldenzijl • Het bouwen van een woning, Oldenzijlsterweg 21 
(17-12-2020)
De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes 
vermeld.

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 
omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend 
voor het bouwen van een loods aan de Hooilandseweg 145 
te Roodeschool. De vergunning bestaat uit het bouwen van 
een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en het gebruiken 
van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 
(art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

Kijk voor het vervolg van deze kennisgeving en 
andere publicaties op de volgende pagina.

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.

Contact met de gemeente
Er gelden aangepaste openingstijden in de laatste week van 
dit jaar. Kijk voor alle info over onze bereikbaarheid op onze 
website: hethogeland.nl/openingstijden

Gemeentewerven gesloten 
De vier gemeentewerven zijn tot 19 januari (m.u.v. 30 decem-
ber) gesloten. Dit is vanwege de coronamaatregelen. U kunt 
met grofvuil en snoeihout terecht bij de afvalbrengstations in 
Usquert en Groningen: 

Usquert, Westerhornseweg 22 
Meer informatie over de openingstijden: 
afvalbeheernoordgroningen.nl

Groningen, Duinkerkenstraat 99 
Meer informatie over de openingstijden: 
gemeente.groningen.nl/afvalbrengstations

Kerstboom inleveren 

De kerstdagen zijn voorbij. Voor veel mensen is dit de tijd om 
de kerstboom weer op te ruimen en aan de straat te leggen. 
Let op: Wij rijden geen speciale rondes om kerstbomen op te 
halen. Leg uw kerstboom daarom niet aan de straat, ook niet 
rond de jaarwisseling. Zo voorkomen we samen illegale vuren 
in uw dorp of buurt. 

Bedankt voor uw begrip en medewerking!

Waar kunt u uw kerstboom wel kwijt? 
Op woensdag 30 december kunt u bij de gemeentewerf in Be-
dum, Leens, Winsum en Uithuizen uw kerstboom afgeven. De 
werven zijn hiervoor opengesteld tussen 09.00-12.00 uur en 
13.00-15.30 uur. Houd u ook hier aan de coronamaatregelen 
en aanwijzingen op het terrein: kom ook zo veel mogelijk alleen. 

Adressen gemeentewerven:
• Bedum, Industrieweg 15
• Leens, R. Ritzemastraat 9f
• Winsum, Schouwerzijlsterweg 8a
• Uithuizen, Talmaweg 8a

Een kleine kerstboom kunt u met een snoeischaar en een zaag 
verkleinen en in uw groene container gooien. Het legen van de 
groene container is in 2021 overal in de gemeente gratis. 

Afvalinzameling in 2021 | 
Mogelijk andere inzameldag: 
check de afvalkalender
De Afvalkalender 2021 staat vanaf nu online 
op de website: hethogeland.nl/afvalkalender 
Vul hier uw postcode en huisnummer in en u 
krijgt eenvoudig een overzicht van alle belangrij-
ke inzameldata in het nieuwe jaar. 

Let op: het kan zijn dat uw container op een andere dag 
wordt geleegd dan u tot nu toe gewend was. Dit kunt u gelijk 
checken in de afvalkalender.

Liever geprint? Laat het ons weten
U ontvangt geen papieren afvalkalender in de brieven-
bus. Hierover hebben wij u in december geïnformeerd, 
via de afvalkrant ‘Meer doen met minder afval'. Heeft 
u geen computer/mobiel en/of kunt u niet zelf printen? 
Laat het ons weten, via: 088 - 345 88 88 of per mail:  
minderafval@hethogeland.nl. Dan sturen wij u een geprint 
exemplaar per post.

Onze dienstverlening I Aangepaste openingstijden

COVID-19 | Ontwikkelingen 
rondom het coronavirus
De meest actuele informatie vindt u op onze website: 
hethogeland.nl/coronavirus.  Nieuwe ontwikkelingen 
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 (vervolg)

Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan met 088 - 345 8888. 

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf 31 december 2020 tot en met 10 februari 2021 ter inza-
ge in 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.
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

Vaststelling bestemmingsplan en besluit 
hogere waarde Adorp ‘t Stee

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft in zijn vergadering 
van 9 december 2020 het bestemmingsplan Adorp ’t Stee 
vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van 
Het Hogeland heeft een besluit genomen ter vaststelling van 
hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor deze 
ontwikkeling. 

Wat houden het bestemmingsplan en besluit in? Het bestem-
mingsplan maakt het mogelijk dat er op het voormalige voet-
balveld 't Stee aan de Vang in Adorp maximaal 18 woningen 
worden gebouwd. Het besluit hogere grenswaarden is nodig 
omdat bij zeven woningen niet kan worden voldaan aan de 
voorkeurgrenswaarde, omdat ze zijn gelegen binnen de spoor-
zone Groningen – Sauwerd. De geluidsbelasting blijft wel bin-
nen de maximale grenswaarde van de Wet geluidhinder. Het 
college kan daarom een hogere waarde vaststellen.
Bestemmingsplan en besluit bekijken? Het bestemmingsplan 
en besluit hoger grenswaarden kunt u met ingang van 31 de-
cember 2020 tot en met 10 februari 2021. Dat kunt u op de 
volgende manieren doen:

• Het bestemmingsplan staat op de website ruimtelijke-
plannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het plannum-
mer: (NL.IMRO.1966.BPAD2012BEHE1her01-VG01).

• Een papieren versie van het vastgestelde bestem-
mingsplan en het besluit hogere grenswaarde kunt u 
inzien in het gemeentehuis van Het Hogeland, locatie 
gemeentehuis Winsum hoofdstraat W 70. Een bezoek 
aan het gemeentehuis in Winsum om het bestem-
mingsplan in te zien is weliswaar mogelijk, maar wordt 
gezien de corona-maatregelen als minder gewenst be-
schouwd en kan alleen op afspraak.

Reageren op het bestemmingsplan en besluit? Als u het niet 
eens bent met het besluit van de gemeenteraad en/of het be-
sluit van het college van Burgemeester en wethouders, kunt u 
daartegen beroep instellen tegen het bestemmingsplan en/of 
het besluit. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebben-
de bent. Daarnaast moet één van de volgende situaties voor u 
van toepassing zijn:

• U heeft eerder een zienswijze tegen het ontwerp van 

het bestemmingsplan ingediend bij de gemeenteraad 
en/of een zienswijze tegen het besluit hogere grens-
waarde bij het college van Burgemeester en wethou-
ders.

• U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was 
om eerder een zienswijze bij de gemeenteraad en/of 
het college van Burgemeester en wethouders in te die-
nen.

Hoe stelt u beroep in? U gaat in beroep door een brief te sturen 
aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit 
is de beroepstermijn. De beroepstermijn is van 31 december 
2020 tot en met 10 februari 2021. Stuur uw brief uiterlijk 10 
februari 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U kunt 
ook digitaal beroep instellen, maar niet per mail. Meer informa-
tie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl. Voor het 
instellen van beroep bij de Raad van State moet u betalen. Dit 
is het zogenaamde griffierecht. 
Wanneer treden het bestemmingsplan en besluit in werking? 
Het bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde treden 
in werking op 11 februari 2021. Dit is de eerste dag na afloop 
van de beroepstermijn van 6 weken.
Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestem-
mingsplan en/of besluit in werking treden op 11 februari 2021? 
Dan moet u een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ indienen 
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Dit is een aparte procedure waarin de voor-
zitter het besluit kan nemen om het bestemmingsplan en/of 
besluit hogere grenswaarde niet in werking te laten treden 
totdat er een uitspraak is gedaan in uw beroepszaak. Als u 
een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar 
griffierecht voor betalen.
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