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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
• Beleidsmedewerker Grondzaken A (Planeco-

noom)
• Ervaren Projectmedewerker
• Medewerker Grondzaken (Verkoop)
• Casemanager Jeugd
• Junior projectleider Nationaal Programma 

Groningen
• Medewerker Openbare Ruimte - Groen
• Medewerker Openbare Ruimte - Civiel

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen is een 
schuur aan de Boterdiep Oostzijde in Zuidwolde gesloten.

Burgemeester Henk Jan Bolding heeft op 20 juli 2021 een schuur 
aan de Boterdiep Oostzijde in Zuidwolde voor 1 jaar gesloten. Hij 
deed dit nadat de politie hier drugs heeft gevonden en in beslag 
genomen.

Gevaar drugs
Drugshandel zorgt voor meer criminaliteit. Ook kunnen er 

voor omwonenden gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld 
overlast, inbraak en brandgevaar. Daarom kan de burgemeester 
een huis, schuur of terrein sluiten als er drugs worden gevonden. 
Dat staat in artikel 13b van de Opiumwet.

Help mee en houd Het Hogeland veilig
Heeft u vermoedens van een drugspand? Bel met de politie op 
0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Uw 
hulp bij het melden van een drugspand of hennepkwekerij is 
belangrijk. Zo helpt u onveilige situaties te voorkomen.

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.

Wilt u uw rijbewijs verlengen of een categorie aan uw huidige 
rijbewijs laten toevoegen? Vanaf 1 augustus kunt u dit online 
regelen. Het voordeel is dat u maar één in plaats van twee 
keer naar het gemeentehuis hoeft te komen; alleen om het 
rijbewijs op te halen.

Meer weten over de mogelijkheden? Op onze website leest u alle 
informatie: hethogeland.nl/paspoort-id-kaart-en-rijbewijs/rijbewijs. 
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met ons Klantcontact-
centrum: 088 - 345 8888.

Dienstverlening | Rijbewijs verlengen of wijzigen?
Vanaf 1 augustus regelt u dit ook online!  

Afval | Aanmelden voor de extra gft-route

Drugs | Schuur in Zuidwolde gesloten vanwege drugsvondst

Wij informeren u wekelijks over onderwerpen rondom 
afvalinzameling. Dit keer besteden we aandacht aan het 
belang van het aanmelden voor de extra gft-route.

In de maanden april tot en met september komen wij vaker langs 
om uw groene container te legen. Deze extra gft-route is een 
gratis service. Hiervoor moet u zich wel aanmelden. Waarom? 
Deze route wordt namelijk niet standaard gereden. Heeft u uw 
container wel bij de weg staan, maar niet aangemeld? Dan kan 
het zijn dat deze niet geleegd wordt.

De extra ronde is in het leven geroepen, omdat we in deze pe-
riode meer tuinafval produceren. Daarnaast kunt u keukenafval 
ook kwijt in de groene container. Dit kan gecomposteerd worden. 
Dit afval kan met warmer weer voor stankoverlast zorgen als het 
lang in de container blijft.

Meer informatie over het inzamelen van afval in Het Hogeland 
vindt u op hethogeland.nl/afval

Deze week en volgende week wordt het toeristische 
magazine 'Waddenland' huis-aan-huis in de gemeente Het 
Hogeland verspreid. Het magazine is een uitnodiging aan 
de bewoners van de gemeente om deze zomer en de rest 
van het jaar de eigen achtertuin verder te ontdekken. Lezers 
worden in het magazine meegenomen op een culturele, 
culinaire, actieve en historische tocht door het gebied.

“Ik ben burgemeester van de mooiste gemeente van Nederland. 
En daar ben ik trots op.” stelt burgemeester Henk Jan Bolding 
in het voorwoord van het magazine. Hij is niet alleen trots op 
het Hogeland maar ook op de gastvrijheid van de Hogelandsters 
zelf. Bolding prijst vooral de weidsheid, de mooie dorpen, 
de dijken en maren en niet in de laatste plaats Unesco 
Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer. 
Hij is enthousiast over de fietspaden door akkers en landerijen, 
bezienswaardigheden, de kunst, cultuur en het vele erfgoed dat 
zijn gemeente rijk is. “Bezoekers zullen uiteindelijk constateren 
dat Het Hogeland een volstrekt uniek stukje Nederland is. Een 
stukje Nederland waarop de bewoners met recht heel trots 
mogen zijn!” aldus Bolding.

Kijk voor meer informatie op www.waddenland.groningen.nl/tips. 
Het magazine is een uitgave van MarneVeenstra drukkers en 
Promotie Waddenland, de huis-aan-huis verspreiding van deze 
editie is mogelijk gemaakt door een subsidie van Gemeente Het 
Hogeland, De Ommelander Courant verzorgt de verspreiding.

Magazine | Waddenland Magazine huis-aan-huis verspreid in de gemeente Het Hogeland

Werk in uitvoering

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

Sauwerd Stationsstraat bij het station: gestremd vanaf 
maandag 5 juli tot ongeveer 26 juli 2021. Provincie Gronin-
gen 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 10  
december 2021 is de Mernaweg tussen de Havenstraat en 
Warfhuisterweg gestremd. 

• vanaf 14 juni: stremming Havenstraat tot Mernaweg 
27;

• vanaf 28 juni: stremming Mernaweg 27 tot Warfhuis-
terweg;

• vanaf 16 augustus: stremming Warfhuisterweg tot 
Mernaweg 97.

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

Winsum Vanaf maandag 16 augustus a.s. wordt gestart met 
het verbeteren van het fietspad tussen De Meeden en de Zijl-
vestweg in Winsum. Het asfalt wordt vervangen door beton. 
Fietsers en wandelaars kunnen via de Pellerij en Houtzage-
rij. De werkzaamheden duren ca. 4 weken.

Pieterburen Vanaf dinsdag 17 augustus worden langs de 
Wierhuisterweg in Pieterburen graskeien aangelegd. Het 
gaat om het gedeelte binnen de bebouwde kom. Bestem-
mingsverkeer is mogelijk. De werkzaamheden duren ca. 5 
dagen.

Leens vanwege aanleg van riolering en herinrichting van 
de straat is de Wierde en Valge afgesloten voor alle verkeer 
vanaf maandag 16 augustus tot en met vrijdag 10 december 
2021. Verkeer wordt door middel van borden omgeleid. 

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

Dienstverlening | Aanvragen pas-
poort 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.
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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:
Bedum • het bouwen van een woning en het aanleggen van 
een uitrit, Poelsnip (kavel 8) (16-7-2021)
Bedum • het uitbreiden van een woning, Steenuil 5 (16-7-
2021)
Bedum • het uitbreiden van een woning, Speenkruid 14 (20-
7-2021)
Bedum • het plaatsen van een dakkapel, Fuut 19 (21-7-2021)
Eemshaven • het bouwen van een waterstoffabriek, Synergie-
weg 1 (19-7-2021)
Leens • het bouwen van een loods, het uitbreiden van een 
bestaande loods en het aanleggen van een uitrit, Achtervalge 
19 (15-7-2021)
Leens • het plaatsen van drie vlaggenmasten, De Nije Nering 
2 (16-7-2021)
Oosternieland • het plaatsen van twee dakkapellen en het 
isoleren van de woning, Oosternielandsterweg 29 (16-7-2021)
Oudeschip • het uitbreiden van een loods, Polderdwarsweg 
2 (16-7-2021)
Saaxumhuizen • het bouwen van een nieuw voorhuis, Horn-
sterweg 1 (20-7-2021)
Sauwerd • het plaatsen van zonnepanelen en het kappen van 
twee bomen, Sauwerdermeeden 2 (17-7-2021)
Uithuizen • het bouwen van een woning, Almersma (Kavel 
41) (16-7-2021)
Uithuizen • het bouwen van een woning, De Vredelaan (kavel 
40) (16-7-2021)
Uithuizen • het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, Kerkplein (19-7-2021)
Uithuizen • het isoleren van het dak, Lageweg 55 (20-7-2021)
Ulrum • het bouwen van een woning, Ceres (D 2080) (21-7-
2021)
Usquert • het veranderen van het gebouw, Hoofdstraat 11 
(15-7-2021)
Warffum • het plaatsen van reclame, Havenstraat 1 (20-7-
2021)
Winsum • het realiseren van een woonboot, Schouwerzijlster-
weg 1008 (20-7-2021)
Zandeweer • het bouwen van een woning, Veilingweg 42 (19-
7-2021)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Bedum • het aanbrengen van een voetgangersbrug, nabij 
skatepark aan De Vlijt (K 4146) (12-7-2021)
Bedum • het plaatsen van een dakopbouw op de garage, Ju-
lianalaan 25 (20-7-2021)
Bedum • het vervangen van een blokhut voor een nieuwe 
schuur met overkapping, Fluitekruid 5 (16-7-2021)
Bedum • het aanbrengen van isolatie aan de buitengevel, De 
Lijnbaan 11 (22-7-2021)
Eemshaven • het plaatsen van reclame, Borkumweg 2 (20-
7-2021)
Lauwersoog • het bouwen van een bezoekerscentrum, Ha-
ven 6 (19-7-2021)
Oldenzijl • het uitbreiden van een loods, Dijkumerweg 9 (22-
7-2021)
Onderdendam • het plaatsen van een tijdelijke woning, Win-
sumertrekpad 1 (20-7-2021)
Pieterburen • het bouwen van een schuur, Hoofdstraat 105 
(22-7-2021)
Rasquert • het kappen van een es, nabij Warffumerweg (C 
1093) (16-7-2021)
Roodeschool • het afwijken van het bestemmingsplan voor 
een standplaats, Lösploats (D 3687, ged.) (22-7-2021)
Sauwerd • het kappen van 2 bomen, Schuttersweg 2 (19-7-
2021)
Sauwerd • het verbreden van de sloot en het realiseren van 
parkeerplaatsen, Perceel G116 verbindingssloot en oude ijs-
baan (22-7-2021)
Uithuizen • het kappen van 21 essen en 1 esdoorn, Oldörps-
terweg 3 (19-7-2021)
Uithuizen • het uitbreiden van een loods, Oude-Dijk 2 (21-7-
2021)
Zuidwolde • het kappen van een kastanje, Oosterseweg 62 
(21-7-2021)
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.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning ver-
leend voor:
Bedum • het organiseren van Opera op het Hogeland / Ca-
valleria Rusticana in augustus 2021, Ter Laan 17 (21-7-2021)
Leens • het organiseren van een kinderspeelweek van 16  tot 
20 augustus 2021, Achtervalge (21-7-2021)
Ulrum • het organiseren van de Huttenbouw van 2 aug. t/m 5 

aug. 2021, Leensterweg 43F (20-7-2021)
Usquert • het organiseren van de wielerronde "Rondom de 
bult van Usquert" op 15 augustus 2021, Centrum (21-7-2021)
Winsum • het organiseren van de wielerronde van Winsum 
25 augustus 2021, Geert Reindersstraat, Hoofdstraat W en 
Wierdaweg  (22-7-2021)
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.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergun-
ning verleend voor:
Uithuizen • een standplaatsvergunning voor Zeevishandel de 
Eemsmonder 2021, Kerkplein (20-7-2021)
Uithuizermeeden • een standplaatsvergunning voor Zeevis-
handel de Eemsmonder 2021, Johan van Veenplein (20-7-
2021)
Uithuizen • een standplaatsvergunning voor Vishandel Nico 
Arends 2021, Kerkplein (20-7-2021)
Uithuizen • een standplaatsvergunning voor een Oliebollen-
kraam van 20 t/m 24 juli 2021, Kerkplein (20-7-2021)
Uithuizermeeden • een standplaatsvergunning voor Vishan-
del Nico Arends 2021, Johan van Veenplein (20-7-2021)
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.

Verleende Drank- en Horecavergunning (commercieel)
Burgemeester en wethouders hebben een horecavergunning 
verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf / slijtersbe-
drijf in de inrichting:
Uithuizen • Hoofdstraat-West 2, 9981 AD aan R. Parrello (21-
07-2021)
Uithuizermeeden • Burchtstraat 4, 9982 AP aan J.P. Wol-
ters-Luttje (19-07-2021)
Warfhuizen • Roodehaansterweg 9, 9963 TC aan S.E. Gabay 
(15-07-2021)
Zoutkamp • Dorpsplein 1-c / 1-d, 9974 PM aan F.J. Zijlstra 
(23-07-2021)
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 plaatsen 
van 2 bestaande cubestee’s nabij Maarhuizen 3 in Win-
sum (uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland (B&W) ma-
ken bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omge-
vingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van 2 bestaan-
de cubestee’s nabij Maarhuizen 3 in Winsum
Inzien De aanvraag, het ontwerpbesluit, de verklaring van 
geen bedenkingen van de gemeenteraad en de bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 28 juli 2021 gedurende 6 
weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat W 
70. Als u de stukken wilt inzien, maak dan een afspraak via 
088-3458888.
Zienswijzen Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren 
brengen tegen het ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze 
kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van 
de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. 
Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres en 
datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk 
besluit hij is gericht en dient de redenen daarvoor te bevatten.

Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning voor het 
wijzigen van de inrichting aan Westlob 3 Eemshaven (uit-
gebreide procedure)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Het Hogeland maakt bekend dat zij voornemens zijn een 
omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:
Westlob 3, 9979 XW Eemshaven, Wijnne & Barends Logistics 
B.V., voor het veranderen of het veranderen van de werking 
van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).
Inzien Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken liggen 
vanaf 28 juli gedurende zes weken tijdens kantooruren ter in-
zage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Winsum, 
Hoofdstraat W 70. Als u de stukken wilt inzien, maak dan een 
afspraak via 088-3458888.
Zienswijzen Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een 
schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerp-
besluit. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders. Voor het geven van een 

mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week 
voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te ma-
ken met de heer M. van der Meulen van de Omgevingsdienst 
Groningen via telefoonnummer 0598 788 347.
Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de heer M. van der Meulen van de Omgevingsdienst Gro-
ningen via telefoonnummer 0598 788 347.

Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van 
een tijdelijke huisvesting op het adres Burg. Geerlings-
traat 2 in Usquert (uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het brand-
veilig gebruik van een tijdelijke huisvesting op het adres Burg. 
Geerlingstraat 2 in Usquert. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 3 
juni 2021 zes weken ter inzage gelegen.
Inzien De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf  29 juli 2021 gedurende 6 weken tijdens kantoor-
uren bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Winsum, 
Hoofdstraat W 70, 9951 AC Winsum. Als u de stukken wilt in-
zien, maakt u dan een afspraak via 088-3458888.
Beroep Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
beroep instellen. 
U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met 
het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig. 
U kunt het beroepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven 
bij de centrale balie van de rechtbank. Rechtbank Noord Ne-
derland, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Gronin-
gen.
Vermeld in uw beroepsschrift:
• uw naam en adres
• het omgevingsbesluit waartegen u in beroep gaat
• waarom u het niet eens bent met de beslissing
• wat de beslissing volgens u moet zijn
Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met 
het beroepschrift. In elk geval:
• de beslissing op het beroepschrift waartegen u beroep 

instelt of
• het ontwerpbesluit en uw zienswijze
• eventuele documenten waarmee u uw standpunt kunt 

onderbouwen
Houdt u er rekening mee dat u voor het indienen van een be-
roepschrift griffierechten verschuldigd bent.
Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Op 
het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u 
ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Ne-
derland een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. 
Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten be-
talen.

Gedoogbeschikking, Westlob 3, Eemshaven
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Het Hogeland maakt bekend de volgende gedoogbeschik-
king te hebben verleend gedurende 1 jaar:
Westlob 3, 9979 XW Eemshaven, Wijnne & Barends Logistics 
B.V., voor het opslaan van bodemas op het buitenterrein.
Tegen deze gedoogbeschikking kan geen bezwaar worden in-
gediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplich-
te bekendmaking.
Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Het Hogeland via telefoonnummer 088 - 
345 88 88.

Gedoogbeschikking, Eemshornweg 1-3 en 9-10, Eemsha-
ven
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Het Hogeland maakt bekend de volgende gedoogbeschik-
king te hebben verleend tot 1 april 2022:
Eemshornweg 1-3 en 9-10, 9979 XK Eemshaven, Wagenborg 
Stevedoring, voor de overslag van containers met vervuilde 
grond/met (niet)teerhoudend afval en de op- en overslag goe-
deren ten behoeve van het afbouwen en bevoorraden van 
(cruise)schepen 
Tegen deze gedoogbeschikking kan geen bezwaar worden in-
gediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplich-
te bekendmaking.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ge-
meente Het Hogeland via telefoonnummer 088 - 345 88 88.

Vertrokken onbekend waarheen
De gemeente moet ambtshalve uitschrijvingen uit de Basisre-
gistratie personen bekend maken. Het gaat dan om uitschrij-
ving van personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder 
aangifte van verhuizing te hebben gedaan. U vindt deze be-
kendmakingen op
hethogeland.nl/vertrokkenonbekendwaarheen.


