
Hulde van Henk Jan  
Bolding voor de zwem-
mers van Team Pieter van 
den Hogeland. 

Deze (deels ongetrainde) me-
dewerkers van de gemeente 
zwommen afgelopen zaterdag 
van Zoutkamp naar Groningen 
om geld in te zamelen voor on-
derzoek naar en vooral tegen 

kanker. Na een estafette van 
14 uur ontvingen zij bloemen 
van de burgemeester: “Fantas-
tisch, jullie strijd vandaag voor 
het goede doel. Samen met 
alle Hogelandster sponsoren 
zwommen jullie kanker zo een 
stukje de wereld uit!” 

Wilt u bijdragen of meer  
informatie? Kijk op 
groningenswimchallenge.nl.
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Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

Meer gemeentenieuws vindt u 
op hethogeland.nl 
of volg ons op:

Contact | 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 Sociaal Team van 
de gemeente. Zij bespreken met u het pro-
bleem 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 8888

Werk voor Het Hogeland

We hebben ruimte voor een:
• Vakspecialist Jeugd
• Programmamanager Nationaal Programma 

Groningen
• Beleidsmedewerker Grondzaken A 

(Planeconoom)
• Medewerker Grondzaken (Verkoop)

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Van het college | 24 augustus 2021

Nieuw beleid standplaatsen in de maak

Het college heeft nieuwe beleidsregels voor standplaatsen 
in gemeente Het Hogeland opgesteld. Met het nieuwe 
beleid wordt het beleid vanuit de vier gemeenten, waar 
Het Hogeland in 2019 uit is ontstaan, gelijkgetrokken. 
Daarnaast wil het college meer ruimte voor concurrentie 
mogelijk maken. 

Om in de open lucht vanaf een vaste standplaats 
producten te mogen aanbieden, is een vergunning nodig. 
Door het huidige systeem van jaar op jaar dezelfde 
handelaar op dezelfde standplaats, kregen nieuwe 
ambulante handelaren geen gelijke kansen. Met het 
nieuwe beleid komen die kansen er wel. Hiermee volgt 
het college landelijke regelgeving en uitspraken van 
rechters over deze ‘schaarse vergunningen’. 

Het college wil de nieuwe beleidsregels zo eenvoudig, 
duidelijk en transparant mogelijk maken. Een handelaar 
moet weten of en hoe hij een vergunning kan krijgen voor 
een standplaats en welke voorwaarden er gelden. 

Het college gaat nu eerst met inwoners en ondernemers 
in gesprek over de nieuwe beleidsregels. Nadat de 
gemeenteraad zijn mening heeft gegeven, stelt het 
college het nieuwe beleid in december definitief vast.

Afval | Zorg voor 
zo weinig mogelijk 
restafval 
Maakt u de grijze bak vol met 
alleen maar restafval? Zo kunt 
u geld besparen, want u betaalt 
voor elke kilo en voor elke op-
haalronde. 

Tips
• Lever papier, glas, apparaten en 

kleren altijd apart in
• Maak plastic verpakkingen en 

drinkpakken zo plat mogelijk
• Doe al het gft-afval in de groene 

bak. Ook alle etensresten
• Geef goede gebruikte spullen 

door aan anderen
• Houd altijd een boodschappen-

tas bij de hand

Nog meer tips vindt u op  
milieucentraal.nl. Alles over afvalin-
zameling in Het Hogeland leest u op 
hethogeland.nl/afval 

Groningen Swim Challenge |  
Burgemeester Henk Jan Bolding 
bedankt zwemmers Team Pieter 
van den Hogeland

Ondernemersontbijt | Krapte 
op de arbeidsmarkt

Burgemeester Henk Jan Bolding en 
Wethouder Eltjo Dijkhuis gaan op vrijdag 
17 september in gesprek met ondernemers 
uit Het Hogeland tijdens een Ondernemers-
ontbijt. 

Bent u ondernemer? En is het lastig om werknemers 
te vinden? Deel uw zorgen en ideeën met de 
burgemeester, wethouder en andere ondernemers. 

Meld u voor 14 september aan via  
ontbijt@hethogeland.nl. Het digitale ontbijt is op 
vrijdag 17 september van 08:00 tot 09:00 uur.

Vrijdag hebben gedeputeerde Fleur 
Gräper-Van Koolwijk van de provin-
cie Groningen en wethouder Theo de 
Vries van Het Hogeland de kinder-
fietsroute in Zoutkamp geopend. 

Het doel van de route is zo veel mogelijk kin-
deren van jongs af aan op de fiets te krijgen 
en op de fiets te houden. Met de kinderfiets-
route fietsen kinderen niet alleen een toffe 
route van ongeveer 14 kilometer, maar spe-
len ze ook een superspannend spel. 

Weet jij het mysterie op te lossen en 
de code te kraken? 
Let’s go! Check kinderfietsroute.nl voor 
meer informatie!

Zoutkamp | Kinderfietsroute geopend
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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:
Adorp • Het vervangen van een kozijn, Pro-
vincialeweg 28 (23-8-2021)
Bedum • Het wijzigen van de inrichting, Eller-
huizen 5 en 7 (23-8-2021)
Eemshaven • Het restaureren van uitwate-
ringswerk molen Goliath, Goliathspad 1 (23-
8-2021)
Kantens • Het realiseren van een mestbas-
sin, Usquerderweg 11 (24-8-2021)
Lauwersoog • Het bouwen van een woning, 
Noordergat 1 (23-8-2021)
Uithuizen • Het wijzigen van het bestem-
mingsplan voor tijdelijke bewoning, Ooster-
straat 25 (23-8-2021)
Uithuizermeeden • Het kappen van 6 popu-
lieren, Paaptilsterweg 15 (23-8-2021)
Ulrum • Het kappen van een boom, Spoor-
straat 28 (23-8-2021)
Winsum • Het plaatsen van een dakkapel, 
Steenbakkerij 27 (24-8-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een 
omgevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het verlengen van een bestaande 
kap, Schoolstraat 26 (26-8-2021) • Het kap-
pen van een esdoorn, nabij Parallelweg (K 
1337) (19-8-2021) • Het bouwen van een 
aanlegsteiger, Boterdiep Oz 2 (tegenover wo-
ning) (24-8-2021) • Het kappen van 2 essen, 
ter hoogte van Reiger 15 en 24 (24-8-2021)
Eemshaven • Het aanleggen van een ka-
beltracé onder 2 hoogspanningslijnen, nabij 
Robbenplaatweg 31 (25-8-2021)
Eenrum • Het plaatsen van een kleine wind-
molen, Hornsterweg 2 (20-8-2021)
Lauwersmeer • Het plaatsen van twee min-
dervalide vissteiger en vijf visplaatsen, (Suy-
deroogh, Vlinderbalg en Zoutkamperril) langs 
het Lauwersmeer (24-8-2021)
Leens • Het kappen van een kastanje (her-
plantplicht), nabij Burg E.P. van Iperensingel 
(B 1835) (19-8-2021) • Het kappen van een 
kastanje, nabij R. Ritzemastraat 11B (19-8-

2021) • Het kappen van een esdoorn, nabij 
Prins Bernhardstraat (19-8-2021) • Het kap-
pen van 4 wilgen, nabij Valge en Tammerssin-
gel (20-8-2021)
Roodeschool • Het kappen van een eik, 
Westerdijkstraat 25 (24-8-2021)
Ulrum • Het afwijken van het bestemmings-
plan voor een standplaats, Schapenweg/
Leensterweg (26-8-2021)
Warffum • Het bouwen van een schuur, Juffer 
Marthastraat 59 (26-8-2021)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van een knot-
wilg, nabij F. Cleveringastraat (19-8-2021)
Winsum • Het kappen van een linde (her-
plantplicht), nabij Meeden 49 (19-8-2021) • 
Het kappen van een linde, op de hoek van 
Hendrik Werkmankade en De Ploeg (20-8-
2021) • Het kappen van een es, nabij wandel-
pad Tageteshof (B 2545)   (24-8-2021)
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.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de be-
slistermijn verlengd van de aanvraag omge-
vingsvergunning voor: 
Eemshaven • Het realiseren van op- en over-
slag van containers, Westlob 3 (23-8-2021)
Onderdendam • Het bouwen van een wo-
ning, Boterdiep Oz 12 (24-8-2021)
De datum waarop het besluit is genomen 
staat tussen haakjes vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een 
melding in kader van het Activiteitenbesluit 
ontvangen voor:
Bedum • Het wijzigen van de inrichting, Eller-
huizen 5 en 7 (23-8-2021)
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:
Eemshaven • Het organiseren van de thea-
tervoorstelling Haim van 8 t/m 25 september 
2021, Eemshornweg 9 (Bedrijventerrein) (27-
08-2021)
Leens • Het organiseren van de Leenster 
Feestweek van 31 aug. t/m 5 sept. 2021, nabij 
Koningstate (26-8-2021)
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. 

Omgevingsvergunning 
Voor het brandveilig gebruik van een 
tijdelijke huisvesting van een kinderdag-
verblijf aan Onderdendamsterweg 43A in 
Winsum (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Het Hoge-
land hebben op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een om-
gevingsvergunning verleend voor het brand-
veilig gebruik van een tijdelijke huisvesting 
van een kinderdagverblijf aan Onderdendam-
sterweg 43A in Winsum. Het ontwerpbesluit 
heeft vanaf 8 juli 2021 zes weken ter inzage 
gelegen.
Inzien De aanvraag, het besluit en de bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 2 september 2021 
gedurende 6 weken tijdens kantooruren bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis in Uithui-
zen, Hoofdstraat West 1, 9981 AA Uithuizen. 
Als u de stukken wilt inzien, maak dan een 
afspraak via 088 - 345 8888.
Beroep Tegen het besluit kunnen belangheb-
benden binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd beroep instel-
len. U kunt uw beroepschrift digitaal indienen 
bij de rechtbank met het beroepschriftformu-
lier. U heeft hier een DigiD voor nodig. U kunt 
het beroepschrift naar de rechtbank sturen 
of afgeven bij de centrale balie van de recht-
bank. Rechtbank Noord Nederland, 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 ge-
val: • de beslissing op het beroepschrift waar-
tegen 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 in-
dienen van een beroepschrift griffierechten 
verschuldigd bent. Een beroepschrift schorst 
de werking van een besluit niet. Op het mo-
ment dat u een beroepschrift heeft ingediend, 
kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord Nederland een verzoek in-
dienen om een voorlopige voorziening. Voor 
de behandeling van dit verzoek moet u griffie-
rechten betalen.

Verleende 
Alcoholvergunningen 
(commercieel)

Burgemeester en wethouders hebben een al-
coholvergunning verleend voor het uitoefenen 
van het horecabedrijf in de inrichting:
Baflo • Stationsweg 1, 9953 RG aan V.O.F. 
Grandcafé De Hoek (26-08-2021)
Uithuizen • Leeuwstraat 4, 9981 CM aan R. 
Parrello (05-08-2021)
Warffum • Hoofdstraat 1, 9989 AA aan M.E. 
Hernandez Herrera (05-08-2021)

Burgemeester en wethouders hebben een al-
coholvergunning verleend voor het uitoefenen 
van het slijtersbedrijf in de inrichting:
Adorp • Torenweg 2-a, 9774 PJ Adorp aan 
M.J. Grondel (26-08-2021)
Tegen het verlenen van de alcoholvergun-
ningen kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift moet u binnen zes weken na 
verzending van de vergunning indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Werk in uitvoering

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

Leens
De Wierde en Valge zijn afgesloten voor alle ver-
keer vanaf maandag 16 augustus t/m vrijdag 10 
december 2021.
De Van Starkenborghstraat is afgesloten van 
16 augustus t/m 24 september. De rijbaan krijgt 
een nieuwe inrichting. Winkels en bedrijven zijn 
gewoon bereikbaar tijdens de werkzaamheden. 
Omleidingsborden geven aan waar u langs kunt. 
Meer informatie: groningenbereikbaar.nl.

Wehe-den Hoorn
Van 14 juni t/m 10 december 2021 is de Merna-
weg tussen de G. Redekerstraat en de Aagts-
weg gestremd. De doorgaande route krijgt een 
nieuwe inrichting en nieuwe riolering. Winkels 

en bedrijven zijn gewoon bereikbaar tijdens 
de werkzaamheden. Omleidingsborden ge-
ven aan waar u langs kunt. Meer informatie:  
groningenbereikbaar.nl.

Winsum
Fietspad Meeden-Zijlvestweg: van 16 augustus 
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.
Tussen de N361 en de Onderdendamsterweg ma-
ken we een nieuwe verbindingsweg. Vanaf maan-
dag 30 augustus 2021 start het grondwerk voor 
de aanleg van de nieuwe weg. Meer informatie:  
hethogeland.nl/noordelijkedorpsrandwinsum.

Provinciale wegen
Kijk op groningenbereikbaar.nl (website van pro-
vincie Groningen) voor werkzaamheden over pro-
vinciale wegen zoals de N361 en de N363.

Tussen 5 en 13 september is het militair oefenterrein 
‘De Marnewaard’ afgesloten voor bezoekers. 

Dan is er namelijk een oefening van de Koninklijke Landmacht. 
Daarbij worden grote rups- en wielvoertuigen ingezet. Er is over-
leg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over de oefe-
ningen om eventuele overlast voor de Afgaanse vluchtelingen op 
de kazerne zoveel mogelijk te beperken. 

De oefening vindt zowel overdag als ’s nachts plaats. Er wordt ge-
bruik gemaakt van lichte wapens. Het militaire oefenterrein wordt 
afgesloten met hekken. Woont u in de buurt, dan kunt u geluids-
overlast ervaren van de voertuigen. Tussen 5 en 13 september 
is het verboden om het oefenterrein te betreden. De Koninklijke 
Marechaussee houdt toezicht op naleving van het gebiedsverbod 
en zal handhaven.

De Marnewaard | Grote 
militaire oefening van 5 tot 13 
september


