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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

Bel ons Sociaal Team 

Heeft u vragen over opvoeden en het opgroeien van 
uw kind? Of wilt u hulp zodat u langer zelfstandig 
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.

Werk voor Het Hogeland

We hebben ruimte voor een:
• Controller
• Medewerker Frontoffice Burgerzaken
• Stageplaats team HRM
• Beleidsmedewerker Sociaal Domein en 

Samenlevingszaken

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Van het college | 6 juli 2021

Betere bebording naar parkeerplaatsen 
Winsum

Het college wil de bebording in Winsum aanpassen en 
uitbreiden. Sinds het dorp in 2020 door de ANWB is uitgeroepen 
tot ‘Allermooiste dorp van Nederland’ neemt de stroom 
bezoekers toe. Veel bezoekers komen met de auto en dit zorgt 
voor extra parkeerdruk. Zo wordt in het winkelgebied in het 
centrum langdurig geparkeerd terwijl deze parkeerplaatsen voor 
kort parkeren bedoeld zijn.

Samen met de Werkgroep Winsum Allermooiste Dorp is in 
kaart gebracht waar de bezoekers langer kunnen parkeren. 
Deze parkeerplaatsen worden door bebording zichtbaarder 
gemaakt. Het gaat om de parkeerplaatsen bij het station, bij het 
gemeentehuis, bij het zwembad en die bij de oude voetbalvelden 
aan de Schouwerzijlsterweg. Wethouder Theo de Vries: 
“Fantastisch dat bezoekers Winsum zo goed weten te vinden. 

De gemeente wil een aangenaam verblijf in Het Hogeland graag 
optimaal faciliteren. Daar draagt de bebording aan bij.” 

De bebouwde komborden bij het dorp worden verder voorzien 
van onderborden met de tekst ‘Welkom in het allermooiste dorp’. 
De borden zijn inmiddels besteld en worden zo snel mogelijk 
geplaatst.

Mee(r)doen | Zwemlessen voor 
diploma A en B
Het is belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen. Hebt u een 
laag inkomen? Dan kunt u via Stichting Leergeld zwemlessen 
voor uw kind aanvragen. Uw kind volgt de zwemlessen bij het 
dichtstbijzijnde zwembad.

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/meerdoen.

Uit onderzoek blijkt dat inwoners veel zaken digitaal 
regelen. Daardoor is een bezoek aan het gemeente-
huis minder vaak nodig. Het college heeft daarom 
besloten om 2 van de 4 gemeentehuizen open te hou-
den voor publiek, die in Uithuizen en Winsum.  

Minder bezoekers
Steeds meer inwoners regelen hun zaken digitaal via hethoge-
land.nl en er kan ook steeds meer. Vanaf 1 augustus 2021 wordt 
het bijvoorbeeld mogelijk om een rijbewijs digitaal aan te vra-
gen. Ook zijn reisdocumenten langer geldig. Hierdoor komen er 
steeds minder vaak inwoners naar de gemeentehuizen. 

Inwonersonderzoek 2021
Kort geleden hebben we inwoners gevraagd naar onze service. 
Van alle deelnemers zegt 52% maximaal 1 keer in de 5 jaar naar 
het gemeentehuis te komen. En 55% is bereid om meer dan 10 
minuten per auto of openbaar vervoer naar een gemeentehuis 
te reizen. 

Besluit college
Het college vindt het haalbaar om alleen de gemeentehuizen 
in Winsum en Uithuizen open te houden voor publiek. Op bei-
de plekken is dan alle service beschikbaar. Onder andere voor 

paspoorten en rijbewijzen, maar ook voor inkomen. Hoe we in 
andere dorpen dichtbij kunnen blijven, gaan we onderzoeken 
en uitwerken. Samen met inwoners. Rondom het najaar komt er 
een plan. Meer info in de collegebesluitenlijst van 7 juli 2021, op 
hethogeland.nl/bestuur-en-organisatie 

Openingstijden vanaf 1 augustus 2021
Inwoners kunnen op afspraak in Winsum en Uithuizen terecht 
op:

• maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur;
• vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur;
• woensdagavond in Winsum van 17.30 tot 20.00 uur.

Dienstverlening | Steeds meer digitale service:
2 van de 4 gemeentehuizen blijven open 

Dienstverlening | Aanvragen 
paspoort of identiteitskaart niet 
mogelijk van 29 juli tot en met 
1 augustus 2021
Vanaf donderdag 29 juli tot en met zondag 1 augustus 
2021 kunt u geen paspoort of identiteitskaart aanvra-
gen. Ook spoedaanvragen zijn dan niet mogelijk.

Vanaf 2 augustus 2021 komt er een nieuw model van de 
Nederlandse identiteitskaart. Deze ID-kaart bevat twee 
vingerafdrukken en een QR-code met het burgerservice-
nummer (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 ge-
meentehuis waar u de aanvraag hebt gedaan. Heeft u een 
reisdocument voor uw kind aangevraagd? Dan moet uw 
kind aanwezig zijn bij het ophalen van dat reisdocument. 
Voor het ophalen maakt u telefonisch een afspraak via  
088 - 345 88 88.

De leden van het college van Het Hogeland wandelen er 
op los in het kader van ‘Wandelen met de burgemeester 
en wethouders’. Eerder dit jaar konden inwoners zich 
opgeven voor een wandeling. De collegeleden willen 
met de gesprekken meer inzicht krijgen in wat er leeft en 
speelt in de gemeente. De inbreng wordt vooral gebruikt 
voor de op te stellen omgevingsvisie. Maar er worden 
ook concrete acties opgepakt. Tijdens de gesprekken 
komen diverse onderwerpen aan bod. Voor de wande-
lingen bestaat een onverwacht grote belangstelling. 

Wandelingen
Onlangs bracht wethouder Mariette de Visser een bezoek 
aan Adorp. Hier wandelde ze door het dorp met Adorper 
Henk Supheert. Hij gaf aan dat hij graag meer sociale huur-

woningen en betaalbare koopwoningen wil in Adorp. De 
ligging dicht bij de stad Groningen biedt daar veel kansen 
voor. Hij drong daarbij aan op meer samenwerking met de 
betrokken partijen. 

Vervolgens ging wethouder Theo de Vries in gesprek met 
een toeristisch ondernemer in Lauwersoog. Die vroeg onder 
meer aandacht voor het beheer en het onderhoud van de 
stranden daar. Hij ziet graag dat Lauwersoog nog beter op 
de toeristische kaart wordt gezet.
Burgemeester Henk Jan Bolding wandelde met bewoner 
Femma de Ruiter door Usquert. Ze bespraken de wensen en 
ideeën voor een losloopgebied voor honden (hondenspeel-
veld) in Usquert of eventueel daarbuiten. De gemeente heeft 
aangegeven haar te helpen in het leggen van de goede con-
tacten om haar ideeën te bespreken.

Omgevingsvisie
Er staan nog wandelingen gepland tot medio juli. De be-
stuurders ervaren de wandelingen als bijzonder prettig en 
leerzaam: “We komen op een heel laagdrempelige manier 
aan de weet wat er bij onze inwoners aan wensen leeft. Dit 
nemen we mee in de verdere uitwerking van onze Omge-
vingsvisie.”

College | Wandelen met de burgemeester en wethouders loopt
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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:
Eemshaven • het aanleggen van een kabeltracé onder 2 
hoogspanningslijnen, nabij Robbenplaatweg 31 (1-7-2021)
Baflo • het bouwen van een aanbouw, Cronjéstraat 3 (6-7-
2021)
Bedum • het verlengen van een bestaande kap, Schoolstraat 
26 (6-7-2021)
Leens • het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, De Nije Nering 2 (7-7-2021)
Onderdendam • het kappen van een es, Warffumerweg 1 (7-
7-2021)

Onderdendam • het slopen en afvoeren van asbest, Bedu-
merweg 32 (2-7-2021)
Schouwerzijl • het aanleggen van een natuurvriendelijke oe-
ver, nabij Zijlvestweg (6-7-2021)
Tinallinge • het plaatsen van een carport, De Vennenweg 9 
en 9 A (5-7-2021)
Uithuizen • het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, Kerkplein (1-7-2021)
Uithuizen • het kappen van 21 essen en 1 esdoorn, Oldörps-
terweg 3 (6-7-2021)
Uithuizen • het verlengen van een bestaande oprit en het ver-
plaatsen van een put, Industrieweg 15 (6-7-2021)
Uithuizermeeden • het afwijken van het bestemmingsplan 
voor een standplaats, Johan van Veenplein (1-7-2021)

Ulrum • het wijzigen van de bestemming, Burg. Hartevelt-
straat 5 (4-7-2021)
Ulrum • het kappen van 3 bomen (kronkelwilg,berk, iep), Nip-
perusstraat 11 (5-7-2021)
Warffum • het kappen van een conifeer, Zuiderweide 1 (2-7-
2021)
Warffum • het bouwen van een schuur, Juffer Marthastraat 
59  (3-7-2021)
Winsum • het kappen van een dode kastanje boom, Bellinge-
weer 16 (2-7-2021)
Zandeweer • het bouwen van een schuur, Hoofdstraat 18 (6-
7-2021)
Zuidwolde • het kappen van een kastanje, Oosterseweg 62 
(5-7-2021)

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.

In de zomerperiode trekken veel men-
sen erop uit. Helaas is de zomer ook dé 
tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Om 
woninginbraken te voorkomen vragen 
wij u om het inbrekers zo moeilijk mo-
gelijk te maken. Een aantal tips:

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw va-
kantieplannen. Zij kunnen op uw huis let-
ten en helpen de woning een bewoonde 
indruk te geven: door de post weg te halen, 
de plantjes water te geven, de auto af en 
toe eens op de oprit te zetten. Zorg er ook 
voor dat er een lamp in de kamer brand, 
bijvoorbeeld met behulp van een tijdscha-
kelaar. 

Dagje weg? Deur op slot!
Als het mooi weer is, staan ramen en deu-
ren vaak open. Een insluiper kan dan zonder 
veel moeite uw woning binnenkomen en er 

binnen enkele minuten met uw spullen van-
door gaan. Doe uw deuren en ramen op slot; 
ook al gaat u maar heel even naar de buren, 
boodschappen doen of even naar boven om 
bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen 
kostbare spullen in het zicht.

Veilig de zomer door | Maak het inbrekers 
niet te makkelijk

Wilt u thuis op een makkelijke 
manier energie besparen? In de 
gemeente zijn energiecoaches 
actief die huiseigenaren op 
weg helpen. Zij geven advies 
over welke energiebesparende 
maatregelen goed passen bij 
uw woning.

Graag stellen we u voor aan één 
van onze enthousiaste energie-
coaches. Dit is Han. Han is 62 
jaar en energiecoach in onze ge-
meente. Han over zijn werk als 
Energiecoach:

“Ik doe dit nog maar kort, maar 
energiecoach zijn bevalt mij tot nu 
toe zeker. Het allerleukste is het 
persoonlijke contact met de men-
sen. Het valt mij op hoe hartelijk 
de ontvangst is als ik hen bezoek 
en hoe groot hun drive is om iets 
te veranderen. 
Wat bewoners mij het meeste vra-
gen is: “Hoe kan ik energie bespa-
ren en heeft het zin?” Ondanks 
dat de portemonnee uiteindelijk 
bepaalt, adviseer ik om niet alleen 
naar de financiële kant te kijken. 
Vergroting van comfort, verho-

ging van de woningwaarde en 
een bijdrage aan een wereldwijde 
doelstelling zijn ook belangrijk.  Ik 
ben zeker tot eind december ac-
tief als energiecoach. Ik hoop nog 
veel mensen te mogen helpen. Ik 
zou iedereen willen aanraden een 
adviesgesprek aan te vragen met 
één van ons!”

Gesprek aanvragen?
Wilt u een advies van een coach 
om energie te besparen in uw 
koopwoning? Ga naar
energieloket-groningen.nl, selec-
teer gemeente Het Hogeland en 
vraag een gesprek aan.

Energie besparen? | Een energie-
coach helpt u op weg

De gemeente roept bewoners van huizen die zijn ge-
bouwd voor 1960 op om te controleren of er loden 
waterleidingen in huis aanwezig zijn. De leidingen zijn 
grijs van kleur en hebben een onregelmatige vorm. Bij 
het tikken op een loden leiding hoort u een doffer ge-
luid dan bij een koperen of ijzeren leiding. Heeft u nog 
loden leidingen? Laat ze dan vervangen. Dat is beter 
voor de gezondheid.

Een loden waterleiding laat namelijk langzaam looddeel-
tjes los die in het drinkwater terechtkomen. Lood in drink-
water kan al bij een lage hoeveelheid voor gezondheids-
risico’s zorgen. Vooral bij jonge kinderen en zwangere 

vrouwen. Vraag voor het vervangen van loden leidingen 
een erkende installateur. Bij een huurhuis is de verhuurder 
verantwoordelijk voor het vervangen van de loden leidin-
gen.

Wilt u meer weten over het herkennen van loden leidingen 
en het vervangen daarvan of uw rechten als huurder? Kijk 
dan op milieucentraal.nl/lodenleidingen. Heeft u vragen 
over uw gezondheid? Dan kunt u contact opnemen met 
GGD Groningen via 050 - 367 4000.

Gezondheid | Loden waterleidingen

Afval | KCA-brengpunten weer 
open op vrijdagmiddagen: 16 
juli Winsum, 23 juli Leens. 
Restjes verf, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, mo-
torolie of oude accu’s inleveren? De KCA-brengpun-
ten in de gemeente zijn weer open op vrijdagmidda-
gen. Door de versoepeling van de coronamaatregelen 
mag dat weer. Afgelopen vrijdag was het de beurt aan 
het brengpunt in Bedum. Komende vrijdagmiddagen 
kunt u in Winsum en Leens terecht.
Adressen en openingstijden
• Bedum, Industrieweg 15: elke 2e vrijdag van de 

maand van 13.00-15.30 uur 
• Winsum, Schouwerzijlsterweg 8a: elke 3e vrijdag van 

de maand van 13.00-15.30 uur 
• Leens, R. Ritzemastraat 9f: elke 4e vrijdag van de 

maand van 13.00-15.30 uur 

Afvalcoaches
Komende tijd zijn de afvalcoaches aanwezig als de 
KCA-brengpunten open zijn. Met al uw vragen over afval 
kunt u bij hen terecht.  

Milieustraten
Op een ander moment uw klein chemisch afval wegbren-
gen? Dat kan bij de milieustraten in Usquert en aan de 
Duinkerkenstraat in Groningen. Ook andere soorten afval 
kunt u daar brengen. Kijk voor openingstijden op www.
hethogeland.nl, onder ‘Openingstijden en contact’.
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Vergunningaanvragen en -besluiten (vervolg)

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

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Baflo • het plaatsen van een berging en een overdekte zit-
plaats, Kievit 1 (6-7-2021)
Bedum • het plaatsen van een schutting, Pinksterbloem 11 
(1-7-2021)
Bedum • het plaatsen van een tuinhuis met veranda, De Drie 
Rozen 2 (6-7-2021)
Bedum • het kappen van 23 lijsterbessen en 2 essen (her-
plantplicht), Ceresakker (K 4154) (2-7-2021)
Leens • het bouwen van een berging met luifel, Oosterlaagte 
37 (6-7-2021)
Uithuizen • het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, Blink (6-7-2021)
Winsum • het uitbreiden van een bedrijfsgebouw, Het Aanleg 
9  (2-7-2021)
Warffum • het tijdelijk wijzigen van het bestemmingsplan, Juf-
fer Marthastraat 1 (5-7-2021)

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.

Bestemmingsplan
Van Speykstraat en Hooilandseweg te Roodeschool
Op woensdag 30 juni 2021 heeft de raad van de gemeente Het 
Hogeland het bestemmingsplan Van Speykstraat en Hooiland-
seweg te Roodeschool vastgesteld. Het bestemmingsplan is 
niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

In Roodeschool is het landbouwmechanisatiebedrijf Oosterhof 
verplaatst naar de Hooilandseweg 145. Tevens is aan de van 
Speykstraat een bedrijfspand gesloopt. Door de verplaatsing 
is het voornemen ontstaan om op deze locatie een vijftal wo-
ningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken is dit bestem-
mingsplan opgesteld.
Ter inzage
van donderdag 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 ligt 
het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van de ge-
meenteraad 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.BP77907-VS01
In werking
Het bestemmingsplan treedt op 26 augustus in werking.
Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de 
Raad van State.
Dit kan wanneer u een zienswijze heeft ingediend tegen het 
ontwerpbestemmingsplan.
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, afde-
ling bestuursrechtspraak, 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 tegelijkertijd om een voorlopige 

voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling be-
stuursrechtspraak 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. Te-
vens moet u het spoedeisend belang aangeven.

Facetbeheersverordening
Gebouwd Erfgoed Het Hogeland
Op woensdag 30 juni 2021 heeft de raad van de gemeente 
Het Hogeland de facetbeheersverordening Gebouwd Erfgoed 
Het Hogeland vastgesteld. Met deze beheersverordening wor-
den karakteristieke gebouwen in de voormalige gemeente De 
Marne beschermd middels een planologische regeling. Deze 
facetbeheersverordening is van toepassing voor de kernen 
van de voormalige gemeente De Marne overeenkomstig de 
beheersverordening Grote Kernen en de beheerverordening 
Kleine Kernen.
Ter inzage
De facetbeheersverordening en het vaststellingsbesluit van de 
gemeenteraad liggen ter inzage bij de publieksbalie in het ge-
meentehuis van de gemeente Het Hogeland locatie Winsum, 
Hoofdstraat-West 70. U kunt de facetbeheersverordening ook 
raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid NL.IM-
RO.1966.BVHHLerfgoed-VS01
In werking
De beheersverordening treedt op 22 juli 2021 in werking.
Beroep
Tegen de vaststelling van de beheersverordening is geen be-
roep mogelijk.


