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

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 media-
kanalen. Volg ons op Facebook en Twitter

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

Werk voor Het Hogeland

We hebben ruimte voor een:
• Stageplaats team HRM
• Beleidsmedewerker Sociaal Domein en 

Samenlevingszaken

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Van het college | 29 juni 2021

College gaat werken met 
ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties

Het college gaat werken met de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het college vindt 
dit van belang om bij te dragen aan een duurzame wereld. De 17 
doelen richten zich niet alleen op fysieke, maar ook op sociaal-
economische duurzaamheid. 

Voorbeelden van duurzame ontwikkelingsdoelen zijn: geen 
honger, schoon water en sanitair, leven op het land, eerlijk werk 
en economische groei. Een quick scan laat zien dat Het Hogeland 
al veel beleid heeft dat bijdraagt aan de doelen. De zichtbaarheid 
kan echter beter, net als de gemeenschappelijkheid en de 

verbinding. Daar gaat de gemeente nu op inzetten. Zo wordt bij 
nieuw beleid en nieuwe plannen en projecten steeds benoemd 
aan welke duurzame ontwikkelingsdoelen wordt bijgedragen.

Mee(r)doen | Extra geld na 3 
jaar laag inkomen 
Studeert u niet? En hebt u al een lange tijd een laag inkomen 
en weinig spaargeld? Dan kunt u een extra bedrag bovenop 
uw inkomen krijgen (Individuele inkomenstoeslag). De 
hoogte van dit bedrag is afhankelijk van hoe uw gezin eruit 
ziet.

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/meerdoen.

Door de versoepeling van de co-
ronamaatregelen gaan ook de  
KCA-brengpunten in Bedum, 
Winsum en Leens weer open. 

Bij de punten kunt u uw klein che-
misch afval op vrijdagmiddagen ko-
men brengen. De KCA-brengpunten 
zijn om de beurt van 13.00 tot 15.30 
uur geopend. Het punt in Bedum 
opent op 9 juli als eerste.

Bij de KCA-brengpunten kunt u 
maandelijks tussen 13.00 en 15.30 
uur Klein Chemisch Afval brengen:

• Bedum, Industrieweg 5:  
iedere 2e vrijdag van de 
maand

• Winsum, Schouwerzijls-
terweg 8a: iedere 3e vrijdag 
van de maand

• Leens, R. Ritzemastraat 9f:  
iedere 4e vrijdag van de 
maand

Afvalcoach
Als het KCA-brengpunt open is, is 
daar de komende tijd ook een afval-
coach aanwezig. U kunt met al uw 
vragen over afval bij hen terecht. 

Milieustraten
Voor het brengen van ander afval 
kunt u kiezen uit twee milieustra-
ten: in Usquert en aan de Duinker-
kenstraat in Groningen. U kunt daar 
vier keer per jaar gratis grof huishou-

delijk afval brengen. Ook tuinafval 
mag u vier keer per jaar gratis komen 
brengen. 

• Milieustraat Usquert 
Westerhornsweg 22

• Milieustraat Groningen 
Duinkerkenstraat 99

Een gedetailleerde afvalwijzer kunt u 
bekijken op onze website:
hethogeland.nl/afval/welk-afval-waar

Afval | Vanaf 9 juli weer klein chemisch  
afval brengen 

Eigenaren van karakteristieke panden in de dor-
pen van de oude gemeente De Marne kunnen van-
af 1 juli 2021 subsidie aanvragen bij de provincie 
Groningen. De subsidie is bedoeld voor onder-
houd.

Voor karakteristieke panden uit de oude gemeente Winsum 
en het buitengebied van De Marne geldt de regeling vanaf 
29 juli 2021. Dan is de ter inzagelegging van het ontwerpbe-
stemmingsplan afgelopen. Voor de oude gemeenten Bedum 
en Eemsmond is de subsidie al langer beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor normaal onderhoud van 
het pand. Bijvoorbeeld schilder- of voegwerk aan de 
buitenkant van uw pand. Of herstel van dakbedek-
king, goten of de schoorsteen. In totaal is er 4 miljoen 
euro beschikbaar. De voorwaarden en een aanvraag-
formulier staan op de website van provincie Groningen:  
www.provinciegroningen.nl/subsidies/cultuur/

Behoud erfgoed
Door aardbevingsschade zijn veel karakteristieke huizen en 
gebouwen gesloopt. Om dit verder te voorkomen heeft de 
gemeente een lijst gemaakt met karakteristieke panden. Een 
bestemmingsplan moet de bescherming beter waarborgen. 
De karakteristieke aanduiding geldt voor de buitenkant van 
het pand. Er geldt geen sloopverbod zoals bij monumenten. 
Met de aanwijzing van karakteristieke panden wil Het Hoge-
land het erfgoed en het verleden tastbaar houden.

Erfgoed | Subsidie voor karakteristieke panden

Winsum | Inwoners van 
Winsum en omgeving: denk 
mee over straatnaam!

Denkt u mee over de naam voor de nieuwe 
verbindingsweg aan de noordkant van Winsum? 
Ook voor de geplande spoortunnel kunt u een 
naam aandragen. 

Lever uw ideeën voor 1 augustus aan via e-mailadres  
gemeente@hethogeland.nl. U maakt hiermee kans op een 
pakket met lokale lekkernijen. 

Wethouder Eltjo Dijkhuis: "De plannen voor de weg hebben 
we samen met inwoners vormgegeven. Daarom denken 
we ook graag samen met hen na over een passende naam 
voor de weg en voor de tunnel”. De gemeente stelt verder 
geen voorwaarden aan de naamgeving. Alleen vernoeming 
van nog levende personen is niet toegestaan.

Op dinsdag 29 juni was de online bijeenkomst over de noor-
delijke dorpsrand van Winsum. De plannen zijn toegelicht 
en er konden vragen worden gesteld. De bijeenkomst is te-
rug te zien via hethogeland.nl/noordelijkedorpsrandwinsum

Waar 
laat ik mijn 

afval?

Afval scheiden doen we samen
Bij de KCA-brengpunten kunt u maandelijks tussen 13.00 en 15.30 uur 
Klein Chemisch Afval brengen:
• Bedum, Industrieweg 5: iedere 2e vrijdag van de maand 
• Winsum, Schouwerzijlsterweg 8a: iedere 3e vrijdag van de maand 
• Leens, R. Ritzemastraat 9f: iedere 4e vrijdag van de maand

Glas en textiel kun je zelf weggooien in de daarvoor bedoelde bakken. Kijk waar ze bij 
jou in de buurt staan op onze website. Papier wordt vaak opgehaald door de vereniging 
in jouw dorp. Of breng het langs bij de milieustraat. Al het overige afval kun je bij de 
milieustraat in Usquert of Groningen brengen.

Een gedetailleerde afvalwijzer kun je bekijken op 
onze webpagina: 
hethogeland.nl/afval/welk-afval-waar

Voor specifieke vragen kun je altijd contact 
opnemen met de gemeente:
Telefoon: 088 - 345 88 88 
E-mail: gemeente@hethogeland.nl

Milieustraten

Usquert
Westerhornsweg 22

9988 NT Usquert

Groningen
Duinkerkenstraat 99
9723 BP Groningen
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Werk in uitvoering

Vergunningaanvragen en -besluiten

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

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Adorp • Het wijzigen van de bestemming, Torenweg 2A (27-
6-2021)
Baflo • Het kappen van een appelboom, Willem de Zwijger-
straat 4 (25-6-2021)
Bedum • Het plaatsen van een dakopbouw op de garage, Ju-
lianalaan 25 (25-6-2021)
Den Andel • Het restaureren van het orgel in de kerk, De 
Streekweg 91 (28-6-2021)
Eemshaven • Het realiseren van op- en overslag van contai-
ners, Westlob 3 (30-6-2021)
Houwerzijl • Het bouwen van een bewaarloods, Vliedorpster-
weg 4 (25-6-2021)
Lauwersmeer • Het plaatsen van twee mindervalidevisstei-
gers en vijf visplaatsen, (Suyderoogh, Vlinderbalg en Zout-
kamperril) langs het Lauwersmeer (30-6-2021)
Leens • Het bouwen van een woning, Oosterlaagte kavel 2 
(K1002) (29-6-2021) • Het bouwen van 8 woningen, B1839 
(29-6-2021
Onderdendam • Het plaatsen van een tijdelijke woning, Win-
sumertrekpad 1 (24-6-2021) • Het plaatsen van een vrijstaan-
de vakwerkmast, Warffumerweg t.h.v. kruising Onderdendam-
sterweg (E144) (29-6-2021)
Schouwerzijl • Het realiseren van een afsluitvoorziening, Zijl-
vestweg (L 276) (25-6-2021) • Het wijzigen van een reeds ver-
leende vergunning, Niesternweg 18 (25-6-2021)
Uithuizen • Het uitbreiden van een loods, Oude-Dijk 2 (24-
6-2021) • Het bouwen van een schuur, Havenweg 21 (24-6-
2021) • Het bouwen van een woning, Almersma kavel 13 (H 
915) (25-6-2021)
Uithuizermeeden • Het vervangen van een kozijn, Es-
doornstraat 33 (25-6-2021) • Het bouwen van een schuur, 
Stationsstraat 12 (30-6-2021)
Warffum • Het bouwen van een aanbouw, Schaapweg 2 (29-
6-2021) • Het aanleggen van gasleidingen en middenspan-
ningskabels, Oostervalge (C 2331) (30-6-2021)
Wehe-den Hoorn • Het bouwen van 3 woningen, J. Kremer-
straat (29-6-2021)
Winsum • Het verwijderen, verplaatsen en aanplanten van be-
groeiing, Centrum diverse locaties (25-6-2021) • Het bouwen 
van 5 woningen, K 341 (29-6-2021)
Zoutkamp • Het bouwen van een garage, De Schuit 45 (27-
6-2021) • Het bouwen van een carport, Spuistraat 10 (30-6-
2021)
Zuidwolde • Het verplaatsen en vervangen van de schuur, 
Pastorielaan 9 (28-6-2021)
Zuurdijk • Het afwijken van het bestemmingsplan voor het 
stallen van caravans etc., Hoofdweg 38 (25-6-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Bedum • Het realiseren van een minicamping, Wolddijk 52 in 
Bedum (29-6-2021)
Eemshaven • Het realiseren van een rioolgemaal, Ooste-
reemsweg 4B (24-6-2021)
Lauwersoog • Het kappen van een den, Vlinderbalg 5 (25-
6-2021)
Uithuizen • Het kappen van 4 bomen en 1 appelboom, Depar-
tementsstraat 69 (25-6-2021)
Uithuizermeeden • Het samenvoegen van twee woningen, 
Bergsmastraat 28 (1-7-2021)
Usquert • Het realiseren van tijdelijke huisvesting i.v.m. bou-
wen kindcentrum, Burg Geerlingstraat 2 (1-7-2021)
Winsum • Het vervangen van de schuur, Kerkstraat 17 (1-7-
2021)
Zuidwolde • Het plaatsen van een blokhut en een hek met 
poort, Lewestraat (1-7-2021)
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:
Uithuizen • Het uitbreiden van een loods, Oude-Dijk 2 (30-
06-2021)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet 
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Voor het brandveilig gebruik van een tijdelijke huisves-
ting van een kinderdagverblijf aan Onderdendamsterweg 
43A in Winsum (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 kinderdagverblijf aan Onder-
dendamsterweg 43A in Winsum.
U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die 
daarbij horen, inzien van 8 juli tot en met 19 augustus 2021. 
U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de publieksba-
lie 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.

Bestemmingsplan 
Voormalige locatie Togtemaarschool Bedum

Op woensdag 30 juni 2021 heeft de raad van de gemeente 
Het Hogeland het bestemmingsplan voormalige locatie Togte-
maarschool Bedum vastgesteld. Het bestemmingsplan is niet 
gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Voor de locatie van de oude Togtemaarschool aan De Vlijt 
in Bedum is een plan gemaakt voor een nieuwe invulling. 
De locatie wordt ontwikkeld als parkachtig gebied met een 
nieuwe skatebaan. Ook wordt er parkeergelegenheid gerea-
liseerd voor de nieuw gebouwde basisschool net buiten het 
plangebied. Op dit moment heeft de locatie een bestemming 
voor maatschappelijke functies en is er een groot bouwvlak 
opgenomen. Om de nieuwe invulling planologisch mogelijk te 
maken en de bouwmogelijkheden van het terrein te laten ver-
vallen is dit bestemmingsplan opgesteld.
Ter inzage Van donderdag 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 
2021 ligt het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van 
de gemeenteraad en de bijbehorende stukken ter inzage bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Het Ho-
geland locatie Winsum, Hoofdstraat-West 70. U kunt het be-
stemmingsplan ook raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl 
met planid NL.IMRO.1966.BPBedKTogt- VS01 
In werking Het bestemmingsplan treedt op 19 augustus in wer-
king.
Beroep Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit be-
roep instellen bij de Raad van State. Dit kan wanneer u 
een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. 
Heeft u geen zienswijze ingediend maar bent u wel belang-
hebbende? Ook dan kunt u beroep instellen. U kunt uw 
beroepschrift indienen bij de Raad van State, afdeling be-
stuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U 
kunt bij de Raad van State ook digitaal beroep instellen via  
https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor dient u wel te 
beschikken over een elektronische handtekening (DiGiD). Op 
genoemde site staan de precieze voorwaarden voor digitaal 
beroep.
Voorlopige voorziening Als u beroep instelt, kunt u tegelijker-
tijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter 
van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van 
het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw 
beroep is beslist. Tevens moet u het spoedeisend belang aan-
geven.

Adorp 
Wierumerschouwsterweg, buiten bebouwde 
kom Adorp: plaatselijk gestremd op donderdag 
8 juli of vrijdag 9 juli 2021 vanwege asfaltonder-
houd.

Bedum - Onderdendam
Van maandag 21 juni 2021 tot vrijdag 1 oktober 
2021 is de provinciale weg N995 tussen Bedum 
en Onderdendam gestremd. De provincie Gro-
ningen voert groot onderhoud uit. Meer informa-
tie: website groningenbereikbaar.nl.

Sauwerd
Stationsstraat bij het station: gestremd vanaf 
maandag 5 juli tot ongeveer 26 juli 2021. Pro-
vincie Groningen legt een doorfietsroute aan. 
Dit gedeelte is onderdeel van Fietspad+ tussen 
Groningen en Winsum. 

Wehe-den Hoorn
Van maandag 14 juni tot en met vrijdag 3  
december 2021 is de Mernaweg tussen de Ha-
venstraat en Warfhuisterweg gestremd. 

• vanaf 14 juni: stremming Havenstraat 
tot Mernaweg 27;

• vanaf 28 juni: stremming Mernaweg 27 
tot Warfhuisterweg;

• vanaf 16 augustus: stremming Warf-
huisterweg tot Mernaweg 97.

De doorgaande route krijgt een nieuwe inrich-
ting en we leggen nieuwe riolering aan. De om-
leidingsborden geven aan waar u langs kunt. 

Provinciale wegen
Kijk op groningenbereikbaar.nl (website van 
provincie Groningen) voor werkzaamheden 
over provinciale wegen zoals de N361 en de 
N363.

Vanaf donderdag 29 juli tot en met 
zondag 1 augustus 2021 kunt u 
geen paspoort of identiteitskaart 
aanvragen. Ook spoedaanvragen 
zijn dan niet mogelijk.

Vanaf 2 augustus 2021 komt er een nieuw 
model van de Nederlandse identiteitskaart. 
Deze ID-kaart bevat twee 2 vingerafdruk-
ken en een QR-code met het burgerser-
vicenummer (BSN). Voor het invoeren van 
het nieuwe model is onderhoud aan het 
systeem nodig.

Afhalen kan wel
U kunt wel een reisdocument afhalen. Dit 
kan in het gemeentehuis waar u de aan-
vraag hebt gedaan. Heeft u een reisdo-
cument voor uw kind aangevraagd? Dan 
moet uw kind aanwezig zijn bij het opha-
len van dat reisdocument. Voor het opha-
len maakt u telefonisch een afspraak via  
088 - 345 88 88.

Dienstverlening | Aanvragen 
paspoort of identiteitskaart niet 
mogelijk van 29 juli tot en met 
1 augustus 2021


