
Mee(r)doen | Mee kunnen doen
Met het Participatiefonds kunt u meedoen aan 
sociale of culturele activiteiten die eigenlijk heel 
normaal zijn. Maar waar u misschien geen geld voor 
hebt. Bijvoorbeeld lid zijn van de bibliotheek of een 
sportvereniging, een krant lezen of een museum 
bezoeken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van 
hoe uw gezin eruit ziet. 

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/meerdoen.
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op hethogeland.nl 
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De raad vergadert
Op woensdag 20 januari a.s. vergadert de  
gemeente raad om 19.00 uur. 

Op de agenda:
• Gemeentelijk water- en rioleringsplan 

(GWRP)
• Koersdocument Omgevingsvisie 
• Opheffing openbare basisschool Noordewier 

in Rasquert
• Verzoek wijziging bestemmingsplan Bedum 

909 en 899
• Afdoening bezwaar besluit WOB-verzoek
• Woonvisie

Deze vergadering wordt in verband met de corona-
crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, op 
grond van de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging 
en besluitvorming ‘, digitaal via een videoconferentie 
gehouden.  

De vergadering is digitaal te volgen via de livestream 
op raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onder-
liggende stukken vindt u hier.

Inspreken kan op onderwerpen die op de agenda 
staan. Vanwege de bijzondere omstandigheden 
wordt verzocht zo snel mogelijk met de griffie contact 
op te nemen wanneer u van deze mogelijkheid ge-
bruik wilt maken. Inspreken kan met een schriftelijke 
bijdrage die dan voor de vergadering beschikbaar is 
voor de raadsleden. Ook digitaal inspreken via een 
opname of beeldverbinding is desgewenst mogelijk. 
Na melding bij de griffie wordt afgestemd over de 
vorm van de inspraakbijdrage. Aanmelden om in te 
spreken kan per mail via griffie@hethogeland.nl on-
der vermelding van naam en telefoonnummer. 

Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op 
raadhethogeland.nl. 

COVID-19 | Ontwikkelingen 
rondom het coronavirus
De meest actuele informatie vindt u op onze web-
site: hethogeland.nl/coronavirus.  Nieuwe ontwik-
kelingen delen we via onze sociale mediakana-
len. Volg ons op Facebook en Twitter

Uiteraard kunt u de gemeente altijd bellen 
met vragen: 088 – 345 88 88

Het college heeft ingestemd met 
het ontwerp bestemmingsplan 
Boogplein Winsum en het ont-
werp voor de openbare ruimte. 
Het bestemmingsplan biedt ruim-
te voor de ontwikkeling van ap-
partementen 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 beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 

17 december zes weken 
ter inzage. Tijdens deze 
periode hebben belang-
hebbenden de mogelijk-
heid om een zienswijze 
tegen het plan in te die-
nen. U kunt het inzien via  
hethogeland.nl/
centrumplanwinsum 

Online bijeenkomst
Voor een toelich-
ting op de plannen organise-
ren wij op donderdag 14 janu-
ari vanaf 19:00 uur een online 
bijeenkomst. Deze is te volgen via:  
hethogeland.nl/centrumplanwinsum 

Volgens de eerste, zeer voorlopige cijfers is het 
inwonertal van de gemeente Het Hogeland in 
2020 heel licht gegroeid. Op 1 januari 2021 wa-
ren er 47.826 Hogelandster. Dat zijn er 25 meer 
dan op 1 januari van het vorig jaar. Toen had de 
gemeente 47.801 inwoners.

De bescheiden groei wordt veroorzaakt door een vesti-
gingsoverschot. Uit binnen- en buitenland vestigden zich 
136 personen meer dan dat er vertrokken. Daar staat een 
overlijdensoverschot van 111 tegenover.

In 2020 werden er 384 Hogelandstertjes geboren. Er 
overleden 495 inwoners. De gemeente verwelkomde vo-
rig jaar 1.707 nieuwe inwoners die afkomstig waren uit 
een andere Nederlandse gemeente. 1647 personen ver-
trokken naar een gemeente elders in het land.

In de loop van vorig vestigden zich 211 personen uit het 
buitenland in Het Hogeland; 135 Hogelandsters vertrok-
ken over de Nederlandse grenzen.

Wij benadrukken dat de cijfers heel voorlopig zijn. Het 
gaat om een momentopname. Er kunnen nog relatief 
grote afwijkingen ontstaan. Dat komt omdat nog niet alle 
recente verhuizingen, overlijdens en geboorten in de sys-
temen zijn ingevoerd.

Het definitieve inwonertal op 1 januari van dit jaar wordt 
in de loop van 2021 door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) vastgesteld.

Ontwikkelingen bevolkingstoename | 
Aantal inwoners van Het Hogeland groeit licht

Winsum | Online bijeenkomst centrumplan

K   P OP 'T HOGELAND

Nieuwsbrief 'Kop op 't Hogeland'

Vanaf deze week kunt u zich aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief van het lokaal programma-
plan. Het betreft een zes-wekelijkse nieuwsbrief. 
Hierin staat alle informatie over de ontwikkelin-
gen rondom de thema's.

Met het project 'Kop op 't Hogeland' wil de gemeente op 
lokaal niveau een bijdrage leveren aan de ambities van 
het Nationaal Programma Groningen. Het beschrijft in 
zes programmalijnen het perspectief voor inwoners en 
ondernemers van de hele gemeente.

Wilt u niets over deze thema's missen? Aan- óf afmelden 
kan eenvoudig via hethogeland.nl/kopophethogeland. 
Daarnaast vindt u hier ook alle informatie over het lokaal 
programmaplan Kop op 't Hogeland.

Donderdag 14 januari
Vanaf 19.00 uur
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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 
omgevingsvergunning ontvangen voor:
Kantens • Het kappen van twee afgeknotte lindestam-
men, Oosterweg 1 (4-1-2021)
Leens • Het wijzigen van de vergunning, Prins Bern-
hardstraat 32 (6-1-2021)
Onderdendam • Het plaatsen van zonnepanelen, 
Warffumerweg 33 (6-1-2021)
Usquert • Het slopen van een overkapping en het ver-
wijderen van asbest, Streeksterweg 37 (4-1-2021)
Zoutkamp • Het verbreden van een dakkapel, De Snik 
44 (31-12-2020) • Het bouwen van een loods, Reit-
diepskade 21A (5-1-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevings-
vergunning verleend voor:
Kantens • Het kappen van twee afgeknotte lindestam-
men, Oosterweg 1 (6-1-2021)
Sauwerd • Het wijzigen van een reeds verleende ver-
gunning, nabij Oosterlaan (5-1-2021)
Westernieland • Het kappen van een boom, Kaak-
hornsterweg 23 (6-1-2021)
Zoutkamp • Het verbreden van een dakkapel, De Snik 
44 (6-1-2021)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzend-
datum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Deze datum staat aan 
het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Hornhuizen • Het restaureren van het orgel in de kerk, 
Breweelsterweg 1 (7-1-2021)
De datum waarop het besluit is genomen staat tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Het Hogeland heeft besloten om de volgen-
de omgevingsvergunning op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en 
heeft de beschikking op de hieronder vermelde datum 
verzonden aan de aanvrager:
Kloosterdwarsweg 2 Warffum, 9989 TC Warffum, mi-
lieuneutrale verandering vanwege het toepassen van 
een andere additionele techniek voor fijn stof in een 
pluimveestal en het herverdelen van de vleeskuikens 
over de aanwezige stallen (6-1-2021).
Bezwaar en voorlopige voorziening Als u belangheb-
bende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U 
kunt dit doen door binnen zes weken na de verzendda-
tum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te 
richten aan het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Het Hogeland.
Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijk-
heid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzienin-

genrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, 
locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 
150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digi-
taal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient 
u wel te beschikken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precie-
ze voorwaarden.
Informatie Voor nadere informatie kan contact opge-
nomen worden met de gemeente Het Hogeland, via  
088 - 345 88 88

Gewijzigd besluit m.b.t. het instellen 
tijdelijke parkeerschijfzone Kleinestraat 
in Bedum 

In het gemeentenieuws van 23 december 2020 werd 
gemeld dat het college had 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. Een en ander ten 
behoeve van de sloop- en bouwwerkzaamheden aan 
De Vlijt. Dit besluit is aangaande het krijgen van een 
ontheffing voor het parkeren in de parkeerschijfzone 
aangepast. 
Het aangepaste besluit is te vinden op 
www.hethogeland.nl/verkeersbesluiten.

Werk in uitvoering

Uithuizen
Op woensdag 20 januari 2021 is de Hoofdstraat-
West bij huisnummer 49a gestremd voor 
doorgaand verkeer. Waterbedrijf Groningen 
voert werkzaamheden uit. De stremming is van 
8.00 tot 16.00 uur. 

Het verkeer wordt omgeleid via bebording. De 
Hoofdstraat blijft te voet goed bereikbaar

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.

In Nederland gebruiken veel 
overheidsorganisaties uw 
gegevens. Bijvoorbeeld per-
soonsgegevens en gegevens 
van bedrijven of gebouwen. 

Denkt u dat er iets mis is met uw ge-
gevens? Neem dan eerst contact op 
met de organisatie die verantwoorde-
lijk is voor die gegevens. 

Komt u er niet uit? 
Meld u dan bij het Meldpunt 
fouten in overheidsregistraties 
www.rvig.nl/meldpunt-fouten-in-
overheidsregistraties

Overheidsregistratie | Nieuw meldpunt fouten


