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Contact | Zorg en overlast melden
Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? Merkt u bijvoor-
beeld dat iemand zich opvallend gedraagt, vereenzaamt of 
voor overlast zorgt? Of denkt u dat iemand verplicht zorg no-
dig heeft of een gevaar voor zichzelf of anderen vormt? Meld 
het dan bij het Sociaal 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 onze website
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

Contact | Bel ons 
Sociaal Team 

Heeft u vragen over opvoeden en het op-
groeien 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:
• Beleidsmedewerker Grondzaken A  

(Planeconoom)
• Medewerker Grondzaken (Verkoop)
• Casemanager Jeugd
• Junior projectleider Nationaal Programma 

Groningen
• Medewerker Openbare Ruimte - Groen
• Medewerker Openbare Ruimte - Civiel
• Directie- en bestuursassistent

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

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.

Particulieren en projectontwikkelaars doen re-
gelmatig navraag bij de gemeente of ze wonin-
gen kunnen bouwen of splitsen. Zij krijgen per 
1 oktober 2021 zwart op wit toezegging over het 
aantal te bouwen woningen. Dit gebeurt na be-
oordeling. De gemeente beperkt vervolgens de 
geldigheid van deze reservering. 

Het doel van de beperkte geldigheid is dat oude toezeg-
gingen niet onnodig blijven bestaan. Hierdoor ontstaat 
meer ruimte voor nieuwe aanvragers van zelfstandige 
woningen.

Toezeggingen voor woningen op particuliere grond zijn 
twee jaar geldig. Dit geldt voor de periode vanaf de toe-
zegging tot het aanvragen van de vergunning of de start 
van de ruimtelijke procedure. Bij aanvragen van bewo-
nersinitiatieven duurt het vaak langer tot er een haalbaar 

plan is. Hiervoor geldt een termijn van drie jaar. Voor 
aanvragen van woningcorporaties geldt een termijn van 
maximaal vier jaar. Bij woningen die gebouwd worden op 
grond dat door de gemeente wordt verkocht, geldt ook 
een termijn van vier jaar. Dit zijn vaak lange termijn ont-
wikkelingen. De ontwikkelaar moet dan wel jaarlijks aan-
tonen dat er voortgang is geboekt in het proces.

Woningbouw | Beperking duur 
reservering wooneenheden

Afval | Aanmelden voor de extra gft-route
Wij informeren u wekelijks over onderwerpen 
rondom afvalinzameling. Dit keer besteden 
we aandacht aan het belang van het aanmel-
den 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 twee werkdagen van tevoren, voor 12 uur 
‘s middags aanmelden. Wordt uw container, bijvoor-
beeld, op vrijdag geleegd? Meld de container dan 
dinsdag voor 12 uur ’s middags aan. Waarom? Deze 
route wordt namelijk niet standaard gereden. Heeft u 
uw container wel bij de weg staan, maar niet aange-
meld? Dan kan het zijn dat deze niet geleegd wordt.

De extra ronde is in het leven geroepen, omdat we in 
deze periode meer tuinafval produceren. Daarnaast 
kunt u keukenafval ook kwijt in de groene container. 
Dit kan gecompos-
teerd worden. Dit af-
val kan met warmer 
weer voor stankover-
last zorgen als het 
lang in de container 
blijft.

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

Burgernet | Wilt u helpen uw 
omgeving veiliger te maken? 
Meld u dan nu aan voor 
Burgernet!
Burgernet is een samenwerking van politie, 
gemeenten en inwoners voor het vergroten 
van de veiligheid in de buurt. Het is een lan-
delijk netwerk van inwoners. Deze inwoners 
kunnen via spraak- of sms-berichten en so-
cial media gevraagd worden mee uit te kij-
ken naar vermiste of verdachte personen.

U kunt zich aanmelden via www.burgernet.nl. Of 
download de Burgernet-app op uw smartphone. Hoe 
meer mensen meedoen, hoe sneller een persoon of 
voertuig wordt gevonden. Helpt u mee? Al meer dan 
2,4 miljoen mensen gingen u voor!

Wilt u weten welk afval u waar 
in de gemeente kwijt kunt? 
Waar de glas- en textielbakken 
in onze gemeente te vinden 
zijn? Of de KCA-brengpunten 
voor klein chemisch afval? 

Op veel plaatsen in de gemeente 
kunt u uw afval gescheiden kwijt. En 

bij de milieustraten in Usquert en aan 
de Duinkerkenstraat in Groningen 
kunt u meerdere soorten afval bren-
gen. Deze inleverpunten staan van-
af nu overzichtelijk op een kaart op 
onze website: hethogeland.nl/afval/
inleverpunten-voor-afval. 

Kijk voor meer informatie over afval 
op hethogeland.nl/afval.

Afval | Inleverpunten op de kaart. Welk afval waar?
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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

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Adorp • Het versterken en uitbreiden van de woning, Provin-
cialeweg 12 (26-7-2021) • Het verbreden van een dam en het 
aanleggen van een duiker, nabij Munnikeweg 2 (27-7-2021)
Bedum • Het bouwen van een woning met bedrijfsloods en 
het aanleggen van een uitrit, Verbindingsweg 2 (voorlopig) (N 
434) (22-7-2021)
Den Andel • Het uitbreiden van een woning, Oude Dijk 88 
(28-7-2021)
Eenrum • Het plaatsen van een dakkapel, Greeden 4 (26-7-
2021)
Hornhuizen • Het kappen van een boom, Tammingastraat 34 
(26-7-2021)
Kloosterburen • Het kappen van 2 esdoorns, Henricus v Cap-
penbergweg 9 (27-7-2021)
Leens • Het plaatsen van een vlaggenmast, Wierde 40 (22-7-
2021) • Het bouwen van een woning, Oosterlaagte 23 (voor-
lopig) (27-7-2021)
Roodeschool • Het kappen van een es M.H. Trompstraat 30 
(22-7-2021)
Uithuizen • Het kappen van een populier, nabij Emmaweg 11 
(G 81) (23-7-2021)
Usquert • Het kappen van een rode beuk, Wadwerderweg 
82 (22-7-2021) • Het plaatsen van 2 informatiepanelen, nabij 
Noordpolderweg 7 in Warffum en nabij kruising Middendijk/
Zijlweg (23-7-2021)
Warffum • Het starten van een restaurant, Hoofdstraat 1 (27-
7-2021)
Winsum • Het herinrichting van N361, nabij Winsumerstraat-
weg (26-7-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Adorp • Het verbouwen en uitbreiden van de woning, Provin-
cialeweg 22 (26-7-2021)
Bedum • Het uitbreiden van de woning en het plaatsen van 
een dakkapel, Thedemastraat 64 (28-7-2021) • Het aanleggen 
van duikerelementen, Ter Laan 4 (L 2248) (28-7-2021)
Uithuizermeeden • Het vervangen van een kozijn, Es-
doornstraat 33 (28-7-2021) • Het realiseren van een nieuwe 
hoofdentree, Willem de Mérodelaan 1,3 en 5 (28-7-2021)
Warffum • Het bouwen van een woning, De Woldering 7 
(voorlopig) (E 809) (28-7-2021)
Winsum • Het vervangen van een dakkapel, Kerspel 102 (26-
7-2021)
Zoutkamp • Het bouwen van een garage, De Schuit 45 (28-
7-2021) • Het bouwen van extra kantoorruimte, Panserweg 14 
(29-7-2021)
Zuidwolde • Het kappen van een dennenboom, Noordwolder-

weg 19 (23-7-2021)
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.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn ver-
lengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Warffum • Het realiseren van een kleinschalige horecazaak, 
Hoofdstraat 1 (26-7-2021)
De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes 
vermeld.

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een evenementenvergunning ver-
leend voor:
Bedum • Het organiseren van vakantiespeeldagen op 9 au-
gustus t/m 21 augustus 2021, Sportlaan 12 (Sportpark) (28-
7-2021)
Eenrum • Het organiseren van de kermis in Eenrum van 20 
t/m 22 augustus 2021, Centrum (28-7-2021)
Uithuizermeeden • Het organiseren van de vakantieweek van 
14 augustus t/m 21 augustus 2021, diverse locaties in Uithui-
zermeeden (29-7-2021)
Usquert • Het organiseren van een kinderspeelweek van 17 
t/m 20 augustus 2021, 't Hoogtje (29-7-2021)
Zoutkamp • Het organiseren van een kinderspeelweek van 17 
tot 19 augustus 2021, Beatrixstraat 21A (28-7-2021)
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:
Roodeschool • Een standplaatsvergunning voor een food-
truck van 1 mei t/m 31 december 2021, Roodeschool (nabij 
Lösploats) (26-7-2021)
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.

Rectificatie

In de publicatie van 21 juli 2021 is het volgende gepubliceerd:
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het aanleg-
gen van een ecologisch zonnepark nabij N361 (I 382) in 
Ulrum (uitgebreide procedure)

Dit moet zijn:
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het aanleg-
gen van een ecologisch zonnepark Tussen de N361 en de 
kustweg ter hoogte van hectometerpaal 37,7 (kadastrale 
gemeente Ulrum, sectie I, nummer 382) in Lauwersoog 
(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 aanleggen van een eco-
logisch zonnepark tussen de N361 en de kustweg ter hoogte 
van hectometerpaal 37,7 (kadastrale gemeente Ulrum, sectie 
I, nummer 382) in Lauwersoog. 
U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die 
daarbij horen, inzien van 5 augustus tot en met 16 september 
2021. U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de pu-
blieksbalie 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.

Ontwerpbesluit archeologisch 
rijksmonument

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt be-
kend dat zij voornemens is een vergunning te verlenen voor 
het aanleggen van een betonnen wandelpad op het perceel 
met de kadastrale aanduiding Baflo G-228 (rijksmonument-
nummer 527274, Tinallinge-Ossengang).
U kunt het ontwerpbesluit inzien van 5 augustus 2021 tot en 
met 16 september 2021. U kunt daarvoor tijdens kantooruren 
terecht 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 - 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 re-
denen daarvoor te bevatten.

In de zomerperiode trekken veel mensen 
erop uit. Helaas is de zomer ook dé tijd 
waarin veel inbrekers toeslaan. Om wo-
ninginbraken te voorkomen vragen wij u 
om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te 
maken. Een aantal tips:

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantie-
plannen. Zij kunnen op uw huis letten 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 tijdschake-
laar. 

Dagje weg? Deur op slot!
Als het mooi weer is, staan ramen en deuren vaak 
open. Een insluiper kan dan zonder veel moeite uw 
woning binnenkomen en er binnen enkele minuten 
met uw spullen vandoor 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

Bedum - Onderdendam
Van maandag 21 juni 2021 tot vrij-
dag 1 oktober 2021 is de provinciale 
weg N995 tussen Bedum en On-
derdendam gestremd. De provincie 
Groningen voert groot onderhoud 
uit. Meer informatie vindt u op de 
website groningenbereikbaar.nl.

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

doorgaande route krijgt een nieuwe 
inrichting en nieuwe riolering. Om-
leidingsborden geven aan waar u 
langs kunt. Meer informatie vindt u 
op de website groningenbereikbaar.
nl.

Zuidwolde - Bedum
De Ellerhuizerbrug tussen Zuid-
wolde en Bedum is geduren-
de heel 2021 gesloten voor  
vaarverkeer. Kijk voor meer infor-
matie op provinciegroningen.nl 


