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Zorg en overlast melden

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? Merkt 
u bijvoorbeeld dat iemand zich opvallend gedraagt, 
vereenzaamt of voor overlast zorgt? Of denkt u dat 
iemand verplicht zorg nodig heeft of een gevaar voor 
zichzelf of anderen vormt? Meld het dan bij het Soci-
aal Team van de gemeente. Zij bespreken met u het 
probleem en de mogelijke oplossingen.

Bel met de gemeente: 088 - 345 88 88. 
U kunt ook online een melding doen op 
hethogeland.nl.

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:
• Beleidsmedewerker Grondzaken A (Planeco-

noom)
• Directie- en bestuursassistent
• Medewerker ontwerp en voorbereiding B 

(Groenbeheer infra)
• Controller
• Stage: 3e-jaars HBO student HRM
• Beleidsmedewerker Sociaal Domein en 

Samenlevingszaken

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

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.

Het bedrijf Wiersum Landmeten uit Bedum voert in 
opdracht van de gemeente landmeetkundige werk-
zaamheden uit. Daarbij wordt vooral gekeken naar 
percelen waar gebouwd, verbouwd of uitgebreid is. 
De metingen zijn nodig om onze administratie op 
orde te houden.

Medewerkers van Wiersum Landmeten verrichten hun 
werk alleen aan de buitenkant; het binnen treden van een 

woning of pand is niet nodig. Ze beschikken over een pas 
van de gemeente om zich te legitimeren. Ook hebben ze 
informatie bij zich over hun werk. Ze vragen altijd of ze 
het meetwerk op uw perceel mogen uitvoeren.

Wiersum Landmeten maakt zijn eigen planning. De be-
zoeken worden niet vooraf aangekondigd. Wij rekenen 
op uw medewerking!

De metingen worden gebruikt voor twee gemeentelijke 
administraties: de ‘Basisregistratie Grootschalige Topo-
grafie’ (BGT) en de ‘Basisregistratie Adressen en Gebou-
wen’ (BAG). De gemeente is door het Rijk verplicht deze 
registraties bij te houden. Ze worden onder meer gebruikt 
bij het maken van bestemmingsplannen en voor het be-
heer van de openbare ruimte. Het is van belang dat de 
informatie in die administraties correct is. 

Wilt u meer weten over  BAG en BGT? Ga dan naar bag-
viewer.kadaster.nl of naar pdok.nl/viewer.

BAG&BGT | Gemeente laat landmetingen uitvoeren 

Afval | KCA-brengpunten weer open op vrijdagmiddagen:
23 juli in Leens Voor alle vragen over vrijwilligerswerk.

info@centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl

www.vrijwilligersgroningen.nl 

Tel. 06-21815772

info@centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl
www.vrijwilligersgroningen

Centrum Vrijwilligerswerk

Het Hogeland

Winsum | Betere bebording naar parkeerplaatsen

Restjes verf, bestrijdingsmiddelen, medicij-
nen, motorolie of oude accu's inleveren? De 
KCA-brengpunten in de gemeente zijn weer 
open op vrijdagmiddagen. Door de versoepeling 
van de coronamaatregelen mag dat weer. Afgelo-
pen vrijdag was het de beurt aan het brengpunt 
in Winsum. Komende vrijdagmiddag kunt u in 
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 vrij-

dag 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 weg-
brengen? Dat kan bij de milieustraten in Usquert en 
aan de Duinkerkenstraat in Groningen. Ook andere 
soorten afval kunt u daar brengen. Kijk voor ope-
ningstijden op www.hethogeland.nl, onder ‘Ope-
ningstijden en contact’.

Vanaf donderdag 29 juli tot en met zondag 1 augus-
tus 2021 kunt u geen paspoort of identiteitskaart aan-
vragen. 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.

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

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

Werk in uitvoering

Bedum - Onderdendam
Van maandag 21 juni 2021 tot vrijdag 1 oktober 2021 
is de provinciale weg N995 tussen Bedum en Onder-
dendam gestremd. De provincie Groningen voert groot 
onderhoud uit. Meer informatie: website groningenbe-
reikbaar.nl.

Sauwerd
Stationsstraat bij het station: gestremd vanaf maandag 
5 juli tot ongeveer 26 juli 2021. Provincie 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 Havenstraat 
en Warfhuisterweg gestremd. 

• vanaf 14 juni: stremming Havenstraat tot Mer-
naweg 27;

• vanaf 28 juni: stremming Mernaweg 27 tot 
Warfhuisterweg;

• vanaf 16 augustus: stremming Warfhuisterweg 
tot Mernaweg 97.

De doorgaande route krijgt een nieuwe inrichting en 
we leggen nieuwe riolering aan. De omleidingsborden 
geven aan waar u langs kunt. 

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

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • het afwijken van het bestemmingsplan voor een stand-
plaats, Heerestraat (nabij de Coop Verstraete) (13-7-2021)
Bedum • het verbouwen en uitbreiden van een zorgwoning en 
het kappen van 9 bomen, Langs de Lijn 8 (9-7-2021)
Bedum • het aanleggen van een tijdelijke gronddepot, nabij 
Lageweg (14-7-2021)
Bedum • het aanleggen van een tijdelijke gronddepot, nabij 
Boterdiep Wz (L 198) (14-7-2021)
Kloosterburen • het afwijken van het bestemmingsplan voor 
een standplaats, Hoofdstraat (nabij de R.K. kerk) (13-7-2021)
Leens • het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, De Nije Nering (nabij de Jumbo) (13-7-2021)
Onderdendam • het uitvoeren van onderhoudswerkzaamhe-
den aan rijksmonument, Uiterdijk 5 (9-7-2021)
Pieterburen • het aanleggen van een natuurvriendelijke oe-
ver, Broeksterweg (F 1152) (9-7-2021)
Tussen Bedum en Onderdendam • het tijdelijk afwijken van 
het bestemmingsplan voor de opslag van grond, Bedumerweg 
(13-7-2021)
Usquert • het aanleggen van dijkcoupures met een schotbalk-
huisje, nabij Noordpolderweg (E 566) (12-7-2021)
Uithuizen • het bouwen van een garage, Lageweg 50 (13-7-
2021)
Winsum • het realiseren van een vlonder, nabij Maarhuizer-
weg (13-7-2021)
Winsum • het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, Het Aanleg (nabij de Welkoop) (13-7-2021)
Zuidwolde • het kappen van een dennenboom, Noordwolder-
weg 19 (8-7-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Baflo • het kappen van een appelboom, Willem de Zwijger-
straat 4 (14-7-2021)
Bedum • het aanbrengen van een voetgangersbrug, (K 4146)  
(12-7-2021)
Lauwersoog • het bouwen van een tijdelijk infopaviljoen, Ha-
ven in (I 1130) (13-7-2021)
Lauwersoog • het tijdelijk verplaatsen van een loods, Haven 
(I 1102) (14-7-2021)
Leens • een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan 
voor de opslag van grond, Oosterlaagte, locatie M1015   (8-
7-2021)
Onderdendam • het verlengen van de instandshoudingsperi-
ode voor een tijdelijke woonunit, Boterdiep Oz 12 (12-7-2021)
Schouwerzijl • het wijzigen van een reeds verleende vergun-
ning, Niesternweg 18 (8-7-2021)
Uithuizen • het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, Kerkplein (15-7-2021)
Uithuizermeeden • het afwijken van het bestemmingsplan 
voor een standplaats, Kerkplein in Uithuizen en Johan van 
Veenplein (14-7-2021)
Uithuizermeeden • het afwijken van het bestemmingsplan 
voor een standplaats, Johan van Veenplein (15-7-2021)

Ulrum  • het kappen van 3 bomen (kronkelwilg,berk, iep), Nip-
perusstraat 11 (13-7-2021)
Warffum • het kappen van een conifeer, Zuiderweide 1 (13-
7-2021)
Westernieland • het ingraven van een mantelbuis, Kaakhorn-
sterpad (F 1135 en F 1459) (13-7-2021)
Winsum • het bouwen van een woning, Schouwerzijlsterweg 
11 B (12-7-2021)
Winsum • het herbestemmen van de bakkerij naar winkel en 
woning en het realiseren van een B&B, Hoofdstraat O 18 (12-
7-2021)
Winsum • het kappen van een dode kastanje boom, Bellinge-
weer 16 (14-7-2021)
Zoutkamp • het bouwen van een carport, Spuistraat 10 (12-
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:
Leens • het veranderen van de inrichting, Wierde 4 (9-7-2021)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet 
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning ver-
leend voor:
Oosteinde • het organiseren van een kinderspeelweek van 26 
juli t/m 29 juli 2021, nabij Spijksterweg 23 (14-7-2021)
Warffum • het organiseren van kermis Warffum van 22 juli 
2021 t/m 25 juli 2021, Parkeerterrein in de Noorderstraat (14-
7-2021)
Winsum • het organiseren van Classic demo race op 1 augus-
tus 2021, Het Aanleg (14-7-2021)
Winsum • het organiseren van kermis van 15 juli t/m 18 juli 
2021, Parkeerterrein naast de Bibliotheek in Winsum (13-7-
2021)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit 
is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti-
veerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn 
vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van 
het besluit. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Verleende Drank- en Horecavergunning 
(commercieel)
Burgemeester en wethouders hebben een horecavergunning 
verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de in-
richting:
Bedum • Noordwolderweg 1, 9781 AD aan R. Rubingh (29-
06-2021)
Uithuizen • Blink 6-a, 9981 AJ aan X.C. Li  (13-07-2021)
Zoutkamp • Sluisweg 8, 9974 RJ aan M.A. Caruso-Testini en 
C. Caruso (12-07-2021)

Tegen het verlenen van de horecavergunningen kunt u op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na verzending 

van de vergunning indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een kindcentrum 
op de locatie De Volle Handt 1 in Warffum 
(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 bouwen van een kind-
centrum op de locatie De Volle Handt 1 in Warffum.
U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die 
daarbij horen, inzien van 22 juli tot en met 2 september 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 088-3458888. 
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.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
voor het aanleggen van een ecologisch 
zonnepark nabij N361 (I 382) in Ulrum (uit-
gebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken 
bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een om-
gevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen van een 
ecologisch zonnepark nabij N361 (I 382) in Ulrum.
U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die 
daarbij horen, inzien van 22 juli tot en met 2 september 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 088-3458888. 
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.


