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Contact | Zorg en 
overlast melden
Maakt u zich zorgen over ie-
mand in uw buurt? Merkt u bij-
voorbeeld dat iemand zich op-
vallend 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 be-
spreken 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 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:
• Medewerker openbare ruimte - Civiel 
• Medewerker openbare ruimte - Groen
• Junior projectleider Nationaal Programma 

Groningen 
• Casemanager Jeugd

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.

De vaccinatielocatie van de GGD in Warffum 
sluit per 1 oktober. De GGD houdt vanaf die 
datum alleen nog locaties open in Groningen, 
Veendam en Zuidhorn.

Sinds januari heeft de GGD negen vaccinatiepunten inge-
richt, verspreid in de provincie Groningen. Het afgelopen 
halfjaar zijn hier ruim 550.000 inwoners gevaccineerd. In-
middels heeft het grootste deel van de Groningers één of 
meer vaccinaties gehad. Daardoor zijn er minder locaties 
nodig. Vanaf oktober vaccineert GGD Groningen daarom 
nog op drie locaties in de provincie.

Het hoogtepunt van de campagne lag in juni. Per dag 
zette GGD Groningen toen 7.000 vaccinaties. Nu veel 
mensen hun vaccinatie(s) hebben gehad, worden er nog 
3.000 tot 4.000 prikken per dag gezet. De komende we-
ken zal dit verder afnemen. Inmiddels heeft ruim twee-
derde van de Groningers zich laten vaccineren. De ver-
wachting is dat GGD Groningen vanaf oktober nog circa 
500 vaccinaties per dag zet. Vanaf september gaat de 

GGD Groningen aan de slag met een lokale oplossing 
voor buurten of doelgroepen die nog niet (helemaal) ge-
vaccineerd zijn. Dat gebeurt met mobiele teams of met 
verplaatsbare locaties.

Drie locaties in de provincie 
De locatie Kardinge in Groningen sluit eind augustus. De 
vaccinatielocaties in Stadskanaal, Warffum, Scheemda, 
Hoogezand en Appingedam sluiten op 1 oktober de deu-
ren. De locaties in Veendam en Zuidhorn blijven voorlo-
pig open, net als MartiniPlaza in Groningen.

COVID-19 | GGD Groningen vaccineert vanaf 
oktober op drie locaties in de provincie

Afval | Klein chemisch afval brengen
Sinds de versoepeling van de coronamaat-
regelen is het weer mogelijk uw klein che-
misch afval bij de KCA-brengpunten in  
Bedum, Winsum en Leens langs te brengen.

Bij de inleverpunten kunt u uw klein chemisch afval 
op vrijdagmiddagen komen brengen. De KCA-breng-
punten zijn om de beurt van 13.00 tot 15.30 uur  
geopend. Aanstaande vrijdag - 13 augustus - kunt u 
weer in Bedum terecht.

Openingstijden KCA-brengpunten:
• 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

Milieustraten
Voor het brengen van ander 
afval kunt u terecht bij twee mi-
lieustraten: in Usquert en aan 
de Duinkerkenstraat in Gronin-
gen. U kunt daar vier keer per 
jaar gratis grof huishoudelijk 
afval brengen. Ook tuinafval 
mag u vier keer per jaar gratis 
komen brengen.

• Milieustraat Usquert 
Westerhornsweg 22

• Milieustraat Groningen 
Duinkerkenstraat 99

Op onze website kunt u precies zien welk afval u waar 
kwijt kunt: hethogeland.nl/afval/welk-afval-waar

COVID-19 | Ondernemersloket
Bent u ondernemer en heeft u  last van de corona-
crisis? Een team van bedrijfsadviseurs geeft gratis 
advies via het Ondernemers loket van de gemeente 
Het Hogeland. Ze maken u graag wegwijs in de vele 
regelingen die er zijn, of kunnen met u meedenken 
over oplossingen, bijvoorbeeld over schulden en in-
komensondersteuning. 

Mail snel uw vraag naar 
ondernemersloket@hethogeland.nl.

Het Hogeland leeft. De noor-
delijke gemeente van provin-
cie Groningen zet zich in voor 
slim geregeld verkeer en ver-
voer. Zodat mensen en be-
drijven duurzaam verbonden 
zijn én blijven. Daarom wordt 
de mobiliteitsvisie ‘Verkeer 
in Het Hogeland’ opgesteld, 
samen met inwoners.

Doel is het vaststellen van een 
duidelijk plan, met daarin diverse 
speerpunten. Een goede bereik-
baarheid van bedrijven en mensen 
staat centraal. Ook ligt de focus op 
een gemakkelijke manier van rei-
zen. Daarnaast is de verkeersvei-
ligheid een belangrijk punt.

In de visie staan concrete doe-
len die komende jaren worden 
uitgewerkt. Op deze manier blijft  
Het Hogeland een prettig gebied 
om te verkeren.

Denk mee over verkeer en vervoer 
in Het Hogeland! Op social media 
en de website plaatst de gemeente 
stellingen over onder andere deel-
auto’s, snelheid van het verkeer, 
landbouwverkeer en busverbindin-
gen. De antwoorden vormen direc-
te input voor de mobiliteitsvisie. In 
december wordt de visie ‘Verkeer 
in Het Hogeland’ vastgesteld door 
de Gemeenteraad. 

Voor een overzicht van de stel-
lingen ga naar: hethogeland.nl/ 
verkeerinhethogeland. 

Denk mee | Verkeer en vervoer in  
Het Hogeland
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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 omgevingsvergunning ontvangen 
voor:
Bedum • Het wijzigen van de gevel, Irenelaan 
16 (4-8-2021)
Onderdendam • Het legaliseren van zonne-
panelen, Bedumerweg 1 (29-7-2021) • Het 
tijdelijk wijzigen van het bestemmingsplan, 
Stadsweg 51 (31-7-2021)
Rasquert • Het kappen van 2 populieren, 
Klapperhornsterweg 15 (29-7-2021) • Het 
bouwen van een schuur, Meijmaweg 28 (3-
8-2021)
Usquert • Het aanleggen van kabels en lei-
dingen, ter hoogte van Kruyssteelaan (29-7-
2021)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van 2 bomen, 
Viskenij 6 (31-7-2021)
Winsum • Een constructieve wijziging van de 
tussenmuur, Meeden 3C (29-7-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een 
omgevingsvergunning verleend voor:
Baflo • Het bouwen van een schuur, Toren-
valk 1 (30-7-2021)
Bedum - Onderdendam • Het tijdelijk afwij-
ken van het bestemmingsplan voor de opslag 
van grond, Perceel nabij Wroetende Mol 1A 
tussen Bedum en Onderdendam (M 265) (30-
7-2021)
Hornhuizen • Het kappen van een esdoorn, 
Tammingastraat 34 (3-8-2021)
Kloosterburen • Het kappen van 2 esdoorns, 
Henricus v Cappenbergweg 9 (4-8-2021)
Leens • Het plaatsen van drie vlaggenmas-
ten, De Nije Nering 2 (4-8-2021) • Het aanleg-
gen van een natuurvriendelijke oever, Hoorn-
se Vaart (4-8-2021)
Noordwolde • Het uitbreiden van de woning, 
Willemsstreek 8 (2-8-2021)
Rasquert • Het kappen van 2 populieren, 
Klapperhornsterweg 15 (4-8-2021)
Roodeschool • Het kappen van een es, M.H. 
Trompstraat 30 (3-8-2021)
Uithuizen • Het vervangen van een schuur, 
Emmaweg 50 (2-8-2021)
Usquert • Het kappen van een rode beuk 
(herplantplicht), Wadwerderweg 82 (3-8-
2021) • Het vervangen van bestaande aan-
bouw door een grotere aanbouw, Wadwerder-
weg 51 (4-8-2021)
Warffum • Het realiseren van een kleinschali-
ge horecazaak, Hoofdstraat 1 (5-8-2021)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van 2 bomen, 
Viskenij 6 (4-8-2021)
Winsum • Het plaatsen van een kunstwerk, 
nabij Regnerus Praediniusstraat 2 (5-8-2021) 
• Het plaatsen van een dakkapel, Wolkamme-
rij 1 (4-8-2021) • Het afwijken van het bestem-
mingsplan voor een standplaats Obergum 
(nabij Albert heijn of Plein Regnerius Praedi-
niusstraat) (5-8-2021)
Zuidwolde • Het vergroten van een woning, 
Pastorielaan 3 (5-8-2021)
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen zes we-
ken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Deze datum staat aan het einde 
vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een 
melding in kader van het Activiteitenbesluit 
ontvangen voor:
Bedum • Het starten van een bedrijf, Verbin-
dingsweg 2 (voorlopig) in Bedum (23-7-2021)
Deze meldingen dienen slechts ter kennis-
geving. Het is niet mogelijk om hiertegen be-
zwaar te maken. 

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een evenementenver-
gunning verleend voor:
Bedum • Wielerronde op 14 augustus 2021, 
Centrum (30-7-2021) • Braderie tijdens de 
wielerronde op 14 augustus, Grotestraat en 
Kerkstraat (30-7-2021) • Theatervoorstelling 
Het Spektakel 28 en 29 augustus 2021, Eller-
huizen 26 (3-8-2021)
Roodeschool • Speeldagen van 11 t/m 13 
augustus 2021, nabij Hooilandseweg 18 
(dorpshuis terrein) (3-8-2021)
Uithuizermeeden • Kermis van 18 t/m 21 au-
gustus 2021, Johan van Veenplein (4-8-2021)
Warffum • 4Pleinenfestival 28 augustus 
2021, Oostervalge en Juffer Marthastraat (30-
7-2021) • Buurt BBQ op vrijdag 27 augustus 
2021, Groot Hofstraat (3-8-2021)
Zoutkamp • Groninger Swim Challenge op 
28 augustus 2021, vanaf de passantenhaven 
(3-8-2021)
Degene die meent dat zijn belang recht-
streeks bij een besluit is betrokken, kan bin-
nen zes weken daartegen een gemotiveerd 
bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze 
termijn vangt aan met ingang van de dag na 
datum verzending van het besluit. Deze da-
tum staat tussen haakjes vermeld. 

Ontwerpbesluit verlenen 
omgevingsvergunning 
Voor het in werking hebben van een (on)
bemand tankstation (Avia Bedum) aan 
Groningerweg 2 in Bedum 
(uitgebreide procedure)

Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Het Hogeland maakt 
bekend dat zij voornemens zijn een omge-
vingsvergunning te verlenen op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), aan: Groningerweg 2, 9781 TW Be-
dum, Weghorst Tankstations B.V., voor het in 
werking hebben van een (on)bemand tank-
station (Avia Bedum)
Inzien Het ontwerpbesluit met de bijbehoren-
de stukken liggen vanaf 12 augustus 2021 
gedurende zes weken tijdens kantooruren ter 
inzage bij de publieksbalie van het gemeen-
tehuis in Winsum, Hoofdstraat W 70. Als u de 
stukken wilt inzien, maak dan een afspraak 
via 088 - 345 8888.
Zienswijzen Tijdens de terinzagelegging 
kan iedereen een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een 
schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het 
college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Het Hogeland. Voor het geven 
van een mondelinge zienswijze vragen wij u 
om minimaal een week voor het einde van 
de terinzagelegging een afspraak te maken 

met de heer J.B. Pol van de Omgevings-
dienst Groningen via het telefoonnummer  
0598 - 788 347.
Informatie Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de heer J.B. Pol van 
de Omgevingsdienst Groningen via telefoon-
nummer 0598 - 788 347.

Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 
Voor het oprichten van een onbemand 
tankstation aan Bergsmastraat 7 in 
Uithuizermeeden (uitgebreide procedure)

Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Het Hogeland maakt 
bekend dat zij voornemens zijn een omge-
vingsvergunning te verlenen op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), aan: Bergsmastraat 7, 9982EA, Uit-
huizermeeden, voor het oprichten van een 
onbemand tankstation.
Inzien Het ontwerpbesluit met de bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 12 augustus ge-
durende zes weken tijdens kantooruren ter 
inzage bij de publieksbalie van het gemeen-
tehuis in Winsum, Hoofdstraat W 70. Als u de 
stukken wilt inzien, maak dan een afspraak 
via 088 - 345 8888.
Zienswijzen Tijdens de terinzagelegging 
kan iedereen een schriftelijke of monde-
linge zienswijze geven over dit ontwerp-
besluit. Een schriftelijke zienswijze kun u 
sturen aan het college van gemeente Het 
Hogeland te Uithuizen. Voor het geven 
van een mondelinge zienswijze vragen wij 
u om minimaal een week voor het einde 
van de terinzagelegging een afspraak te 
maken met de heer J.B. Pol van de Omge-
vingsdienst Groningen via telefoonnummer:  
0598 - 788 451.
Informatie Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de heer J.B. Pol van 
de Omgevingsdienst Groningen via telefoon-
nummer: 0598 - 788 451.

Verleende maatwerkbesluit 
geluid, 
Borkumweg 14 te Eemshaven

Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Het Hogeland 
maakt bekend dat zij in het kader van de 
Algemene wet bestuursrecht een maat-
werkbesluit met maatwerkvoorschriften 
voor de geluidsituatie hebben verleend aan:
 

Borkumweg 14 te Eemshaven.
Het besluit en de bijbehorende stukken lig-
gen vanaf 12 augustus gedurende zes we-
ken tijdens kantooruren 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 - 345 8888.
Bezwaar en voorlopige voorziening Tegen 
dit besluit kunnen belanghebbenden bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Het Hogeland binnen zes 
weken na de verzenddatum van het besluit 
bezwaar maken door het indienen van een 
gemotiveerd bezwaarschrift. Als onverwijlde 
spoed dit vereist, kan ook een verzoek om 
voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
Rechtbank Noord-Nederland, locatie Gronin-
gen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Informatie Voor nadere informatie kan contact 
opgenomen worden met de gemeente Het 
Hogeland,  Postbus 26,  9980 AA Uithuizen, 
Telefoonnummer  088 - 345 8888.

Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 
Voor afwijken van het bestemmingsplan 
en het realiseren van twee bedrijfswonin-
gen, Netlaan 1a Winsum

Burgemeester en wethouders van Het Hoge-
land (B&W) maken bekend dat zij het voor-
nemen hebben om op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het afwijken van het bestemmingsplan en het 
realiseren van twee bedrijfswoningen, Net-
laan 1a in Winsum.
Inzien De aanvraag, het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 12 augustus 2021 gedurende 6 weken 
tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage 
bij de publieksbalie van het gemeentehuis in 
Winsum, Hoofdstraat W 70. Als u de stuk-
ken wilt inzien, maak dan een afspraak via  
088 - 345 8888.
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 zienswij-
ze dient te zijn voorzien van uw naam, adres 
en datum. Uw zienswijze dient verder te ver-
melden tegen welk besluit hij is gericht en 
dient de redenen daarvoor te bevatten.

Werk in uitvoering

Bedum - Onderdendam
Van 21 juni tot 1 oktober 2021 is de 
N995 tussen Bedum en Onderdendam 
gestremd. De provincie Groningen voert 
groot onderhoud uit. Meer informatie:  
groningenbereikbaar.nl.

Leens
Van 16 augustus t/m 10 december is de 
Wierde en Valge gestremd i.v.m. aanleg 
van riolering en herinrichting van de straat. 
Verkeer wordt met borden omgeleid. 

Pieterburen
Wierhuisterweg: vanaf 17 augustus 2021 
leggen we graskeien aan op het gedeelte 
binnen de bebouwde kom. Bestemmings-
verkeer is mogelijk. De werkzaamheden 

duren ongeveer  5 dagen.

Wehe-den Hoorn
Van 14 juni tot en met 3 december 2021 
is de Mernaweg tussen de Havenstraat 
en Warfhuisterweg gestremd. De door-
gaande route krijgt een nieuwe inrichting 
en nieuwe riolering. Omleidingsborden 
geven aan waar u langs kunt. Meer infor-
matie: groningenbereikbaar.nl.

Winsum
Fietspad Meeden-Zijlvestweg: van 16 au-
gustus tot ongeveer 17 september 2021 
werken we aan de verbetering van dit 
fietspad. We vervangen het asfalt door 
beton. Fietsers en wandelaars kunnen via 
de Pellerij en Houtzagerij.


