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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 8888

Werk voor Het Hogeland

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

Groningen
• Casemanager Jeugd
• Werkcoach Inburgering

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

De raad vergadert

Op woensdag 15 september a.s. (aan-
vang 19.00 uur) vergadert de gemeen-
teraad van Het Hogeland. 

Op de agenda (onder voorbehoud):
Hamerstukken

• Beleidsnotitie duurzame ontwikkeling
Bespreekstukken

• Indienen NPG-project  
Werelderfgoedcentrum

• Visie Sport en Bewegen in  
Het Hogeland

Raadsvergadering live volgen
De gemeenteraad vergadert fysiek. Tijdens 
de vergadering worden de richtlijnen van het 
RIVM in acht genomen in het belang van ie-
ders gezondheid. Dit betekent dat de verga-
dering niet voor publiek toegankelijk is. De 
vergadering is uiteraard wel live te volgen via  
raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de on-
derliggende vergaderstukken vindt u hier.
 
Inspreken op agendapunt
Wilt u inspreken op een onderwerp dat op de 
agenda staat? Dat kan! U kunt inspreken in de 
raadszaal of een bijdrage mailen. Vanwege de 
buitengewone omstandigheden wordt u ver-
zocht zo snel mogelijk met de griffie contact op 
te nemen wanneer u wilt inspreken. Dit kan per 
mail via griffie@hethogeland.nl onder vermel-
ding van uw naam en telefoonnummer. 

Eventuele wijzigingen worden kenbaar ge-
maakt op de website raadhethogeland.nl.

Van het college |  College legt visie toerisme en recreatie 
voor aan raad

Het college vraagt de gemeenteraad om de visie en het 
uitvoeringsplan recreatie en toerisme Het Hogeland vast 
te stellen. Toerisme en recreatie bieden Het Hogeland 
veel kansen. Met de nieuwe visie wil het college samen 
met de sector deze kansen verzilveren.

Het college wil meer bezoekers naar Het Hogeland 
trekken en ze daarbij verleiden meer uit te geven. 
Meer bezoekers die meer uitgeven zorgen voor 
werkgelegenheid in de sector. Daarnaast dragen 
bezoekers bij aan instandhouding van voorzieningen 
als winkels en horecagelegenheden. Dat is gunstig 
voor de leefbaarheid van Het Hogeland. Maar ook de 
Hogelandsters kunnen nog vaker  gebruik  maken van 
attracties en voorzieningen in de eigen gemeente.

Inwoners, ondernemers uit de sector en andere 

belanghebbenden hebben de visie samen met de 
gemeente visie opgesteld. Die  geeft de komende tien 
jaar richting aan de inzet van de gemeente en haar 
partners. Erb wordt ingezet op vitale en verassende 
dorpen, erfgoed en landschap tot leven brengen, water, 
Lauwersmeer en Waddenzee en verzilveren van de 
onderlinge samenwerking.

Welke apparaten slurpen de meeste stroom? 
Hoeveel lampen branden er in jouw huis? We 
zoeken kinderen tussen 7 en 12 jaar die mee 
willen doen aan een nieuwe ronde van Junior 
Energiecoach. Bij dit spel zijn kinderen vijf we-
ken lang de energiebaas in huis! 

De twee jongste kinderen van wethouder Kristel Rutgers 
deden de vorige ronde mee: “Zij vonden het eigenlijk veel 
logischer dan de rest van het gezin om zuinig te zijn met 
energie. Als we nu iets vergeten, het licht uitdoen bijvoor-
beeld, herinneren zij ons eraan.”

Bij Junior Energiecoach spelen kinderen en hun ouders 
een on- en offline spel met leuke, leerzame opdrach-
ten, puzzels, experimenten en winacties. Met TV-held  
Varkentje Rund die als Junior Energiecoach met de kin-
deren op ontdekkingsreis gaat. Gezinnen ontdekken zo 
waar ze energie kunnen besparen. Elke week verschijnt 
een nieuw filmpje met een nieuwe opdracht. Vijf weken 
lang, 15-30 minuten per week. En: deelname is gratis! 

Het spel start op 8 oktober. Aanmelden of meer informa-
tie? Kijk op juniorenergiecoach.nl. Inschrijven kan tot 3 
oktober. In Het Hogeland kunnen 50 gezinnen meedoen. 
Dus wees er op tijd bij en schrijf je in!

Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee; ik 
doe mee!

Duurzaamheid | Gezocht: kinderen die 
de energiebaas in huis willen worden!
Bespaar tijd en geld met Junior Energiecoach: een superleuk spel

Afgelopen maandag 
verrichtte wethouder 
Theo de Vries de aftrap 
voor een nieuw seizoen 
Hogeland Beweegt. 

Hogeland Beweegt is het 
online platform dat sport-
aanbod van de vereni-
gingen en sportaanbie-
ders van gemeente Het  
Hogeland samenbrengt. 

Vanaf 6 september kunnen inwoners van alle leeftijden zich inschrij-
ven voor tal van trainingen en cursussen en zo kennismaken met 
verschillende takken van sport, van kickboksen tot korfbal. Kijk op  
hogelandbeweegt.nl en schrijf u snel in!  

Hogeland Beweegt  | Schrijf 
u in!

In Nederland is Plastic Soup Foundation initiaitefnemer 
van World Cleanup Day.

Meld je actie aan op 
supportervanschoon.nl

Wereldwijd opschonen begint in je eigen buurt. 
18 september World Cleanup Day. Doe jij ook mee?

 
In Nederland is Plastic Soup Foundation initiatiefnemer van World Cleanup Day. 

Samen voor schoon
100% zwerfafvalvrij. Dat doen we samen.  
Wij geloven dat door samen te werken 
we meer kunnen bereiken. 

Voor World Cleanup Day slaan we wederom de 
handen ineen met verschillende organisaties en  
bedrijven. Veel van de aangesloten bedrijven zijn  
al lange tijd bezig met een zwerfafvalaanpak, maar  
nu spreken zij zich ook samen uit. Hiermee laten  
we zien dat we allemaal onze verantwoordelijkheid 
dragen, maar alleen sámen impact kunnen maken  
en Nederland zwerfafvalvrij kunnen krijgen.

Leg het vast
Op World Cleanup Day verzamelen we zwerf- 
afval én informatie. Door zwerfafval goed in kaart  
te brengen is het mogelijk om het probleem beter  
aan te pakken. Met de Litterati-app leggen we  
zwerf afval samen vast. Download hier de app  
en lees er meer over. Vergeet vooral de  
uitdagingscode niet: NL2021.

Beste <naam invullen>

Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van ergernissen.  
Een goede reden om elkaar zoveel mogelijk bewust  
te maken van de effecten van zwerfafval. En hoe we 
samen in actie kunnen komen binnen onze gemeente.

Samen het verschil maken
Op zaterdag 18 september 2021 is het zover! Dan is het  
World Cleanup Day. Tijdens deze wereldwijde opschoondag 
komen ruim 180 landen in actie. Dat levert een schonere 
omgeving op en geeft een prachtig, wereldwijd signaal  
dat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren!

Doe je mee? 
Zet je actie dan op de kaart via supportervanschoon.nl.  
Want we leggen natuurlijk graag vast wie er allemaal 
meedoen en wat we allemaal opruimen. Zo laat je  
aan iedereen zien dat je schoon belangrijk vindt.  
Samen maken we het verschil.

Hopelijk tot 18 september,

Namens de gemeente
en Nederland Schoon

Vul gemeente naam 
en logo in



Colofon
Uitgave van gemeente 
Het Hogeland

Redactie en vormgeving
Redactie gemeente Het Hogeland
redactie@hethogeland.nl

Het beeldmateriaal in deze pagina is eigendom van gemeente Het Hogeland, tenzij 
anders is vermeld. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming 
van de redactie van gemeente Het Hogeland. Gemeente Het Hogeland is niet 
aansprakelijk voor fouten en/of omissies op deze pagina.

Gemeentenieuws 

8 september 2021

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.

Op zaterdag 
11 en zondag 
12 september 
2021 is het 
weer Open Mo-
numentendag. 

Net als vorig 
jaar organiseert 
gemeente Het  
Hogeland een digitale Open Monumentendag. Historicus Johan 
van Dijk en filmmaker Frans Driesens zijn op pad gegaan om en-
kele fraaie monumenten uit te lichten. Tussen woensdag 8 sep-
tember en zondag 12 september posten we elke dag een vlog op 
ons Youtubekanaal. Bekijk ze via Facebook, LinkedIn of Instagram 
van Het Hogeland. 

Wethouder Eltjo Dijkhuis begint de filmserie woensdag op dezelf-
de plek als vorig jaar: molen Aeolus in Adorp, waar de restaura-
tie in volle gang is. Daarna blikken we in de vlogs terug op het  
Hogelandspoor, reizen we naar de weem in Warffum en vertellen 
we het verhaal van het Boterdiep en steenfabriek Ceres. De digita-
le reis eindigt zondag bij molen Goliath in de Eemshaven.

Naast het digitale programma zijn monumenten open voor publiek. 
Ook zijn er activiteiten. Op de locaties en tijdens de activiteiten 
gelden de coronarichtlijnen van de rijksoverheid.

Voor alle vragen over vrijwilligerswerk.
info@centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl

www.vrijwilligersgroningen.nl 
Tel. 06-21815772info@centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl

www.vrijwilligersgroningen

Centrum Vrijwilligerswerk

Het Hogeland

De bestaande riolering stamt uit de jaren '60 en 
is aan vernieuwing toe. 

De nieuwe riolering voert het vuile afvalwater en het 
schonere regenwater apart af. Daarom krijgt elke woning 
2 nieuwe rioolaansluitingen: 1 voor vuil water en 1 voor 
regenwater. Bewoners van de Margrietlaan, Beatrixlaan 
en Irenelaan krijgen voor de start een brief van de aanne-
mer met meer informatie.

Wanneer zijn de werkzaamheden?
Naar verwachting starten de nutsbedrijven hun werk-
zaamheden in de week van 13 september 2021. Een 
maand later start het vervangen van het riool.

De werkzaamheden duren ongeveer 4 maanden. Het 
werk vindt in gedeeltes plaats. Kijk voor de actuele plan-
ning op: hethogeland.nl/rioleringbedum

Op de voormalige locatie 
van de Togtemaarschool 
aan De Vlijt in Bedum 
wordt een nieuwe skate-
baan aangelegd. 

Een groot deel van de infra- 
en grondwerkzaamheden is al 
uitgevoerd. De aanleg van de 
skatebaan wordt gedaan door 
een bedrijf uit de Randstad.

Op woensdag 1 september 
verrichtte wethouder Kristel 

Rutgers, samen met Damiaan 
Winkelman, directeur van het 
bedrijf dat de baan aanlegt, de
openingshandeling voor de ver-
dere werkzaamheden.

De skatebaan komt in een 
parkachtig gebied. Ook wordt 
er een voetgangersbruggetje in 
het gebied aangelegd. Het ska-
tepark is dit najaar gereed.

Aansluitend wordt een nieuw 
parkeerterrein en het groen ge-
realiseerd.

Bedum | Prachtige skatebaan in Bedum!

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 ge-
meente. 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.

Contact | Bel ons Sociaal 
Team 

Heeft u vragen over opvoeden en het opgroei-
en van uw kind? Of wilt u hulp zodat u langer 
zelfstandig thuis kunt blijven wonen? Het Soci-
aal 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.

Zaterdag 11 september:
• Hornhuizen, eendenkooi Nieuw 

Onrust (10-16 uur)
• Mensingeweer, molen Hollands 

Welvaart (11-17 uur)
• Noordwolde, hervormde kerk  

(10-17 uur)
• Onderdendam, boerderij  

De Haver (11-17 uur)
• Winsum, rondleiding ‘Joods  

Winsum’ (start om 13 en 15 uur bij 
de synagoge)

Zondag 12 september:
• Maarhuizen, Enne Jans Heerd 

(11-17 uur). Appeldag in samen-
werking met molen Hollands  
Welvaart, Mensingeweer.  
Rondleiding boerderij om 13 uur.

• Mensingeweer, molen Hollands 
Welvaart (11-17 uur)

• Onderdendam, boerderij  
De Haver (11-17 uur)

• Warfhuizen, luchtwachttoren  
(14-16 uur, onder voorbehoud)

• Winsum, synagoge  
(13.30-17.30 uur)

Open Monumentendagen in Het Hogeland | Mijn 
monument is jouw monument

Bedum | Nieuwe riolering voor Margrietlaan, Beatrixlaan en 
Irenelaan
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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:
Adorp • Het kappen van een populier, Provincialeweg 43 (26-
8-2021)
Bedum • Het kappen van 4 bomen (kers, eik en berk), De Drie 
Rozen 2 (29-8-2021) • Het kappen van een spar, Kieviet 20 
(31-8-2021) • Het verhogen van een garage dak, het wijzigen 
van de gevels en intern verbouwen, Sperwer 1 (1-9-2021)
Eenrum en Sauwerd • Het afwijken van het bestemmingsplan 
voor een standplaats, Raadhuisstraat nabij de Coop in Een-
rum en Oude Winsumerstraat in Sauwerd (1-9-2021)
Kloosterburen • Het uitbreiden van de woning, Witherenweg 
30 (31-8-2021)
Leens • Het plaatsen van een dakkapel, Westerlaagte 5 (30-
8-2021)
Mensingeweer • Het plaatsen van een kunstwerk, nabij 
Hoofdstraat 4 (30-8-2021)
Sauwerd • Het kappen van een spar, Hoogpad 1 (31-8-2021)
Uithuizen • Het bouwen van een woning, Luidenslaan (kavel 
14) (31-8-2021) • Het plaatsen van beschoeiing, watergang 
Helwerdermaar (31-8-2021) • Het plaatsen van een kunstwerk 
op de gevel, Oude Tilsterweg 2 (1-9-2021)
Uithuizermeeden • Het bouwen van een schuur, Oude-
dijksterweg 53 (26-8-2021) • Het uitbreiden van de woning, 
Torenstraat 11 (30-8-2021) • Het kappen van 3 bomen, To-
renstraat 2 (30-8-2021) • Het starten van een B&B, Torenstraat 
54 (1-9-2021)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, Oosterstraat 19 in 
Warffum (31-8-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Bedum • Het bouwen van een woning en het aanleggen van 
een uitrit, Poelsnip (kavel 8) (3-9-2021) • Het plaatsen van een 
overkapping, Wilhelminalaan 43 (27-8-2021) • Het plaatsen 
van een dakkapel, Fuut 19 (1-9-2021)
Kloosterburen • Het afwijken van het bestemmingsplan voor 
een standplaats, Hoofdstraat (nabij de R.K. kerk) (26-8-2021)
Leens • Het bouwen van een woning, Oosterlaagte kavel 2 
(K1002) (3-9-2021) • Het afwijken van het bestemmingsplan 
voor een standplaats, De Nije Nering (nabij de Jumbo) (26-
8-2021)
Niekerk • Het aanleggen van ondergrondse leidingen, Kerk-
straat nabij 7 (2-9-2021)
Usquert • Het bouwen van een kindcentrum, Burg Geerlings-

traat 2 (26-8-2021)
Usquert en Warffum • Het plaatsen van 2 informatiepanelen, 
nabij Noordpolderweg 7 in Warffum en nabij kruising Midden-
dijk/Zijlweg in Usquert (1-9-2021)
Warffum • Het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, Juffer Marthastraat/Oostervalge (26-8-2021) • 
Het plaatsen van reclame, Havenstraat 1 (31-8-2021)
Winsum • Het realiseren van een vlonder, nabij Maarhuizer-
weg (26-8-2021) • Het afwijken van het bestemmingsplan voor 
een standplaats, Obergon (nabij Albert Heijn) (27-8-2021) • 
Het afwijken van het bestemmingsplan voor een standplaats, 
Het Aanleg (nabij de Welkoop) (27-8-2021) • Het plaatsen van 
een chalet, Garnwerderweg 2 (2-9-2021)
Zuurdijk • Het afwijken van het bestemmingsplan voor het 
stallen van caravans etc., Hoofdweg 38 in Zuurdijk (31-8-2021)
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 verleend 
voor:
Lauwersoog • Lauwersoog Swimrun 18 september 2021, 
Strandweg 1 (31-8-2021)
Sauwerd en Wetsinge • Kunstfestival Kunstvloed 10 - 19 sep-
tember 2021, diverse locaties in Sauwerd en Wetsinge (31-8-
2021)
Uithuizen • Het organiseren van een jaarmarkt op 18 sep 
2021, Hoofdstraat West en Oost (31-8-2021)  • Kermis van 
15 - 19 september 2021, Kerkplein (1-9-2021)
Uithuizen - Zandeweer - Moeshorn - Usquert • Wandelfes-
tival Tocht om de Noord 17 - 19 september 2021 (2-9-2021)
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:
Kloosterburen • Standplaatsvergunning voor Vishandel Brian 
2021, Hoofdstraat (nabij de R.K. kerk) (1-9-2021)
Leens • Standplaatsvergunning voor Dal Forno 2021, De Nije 
Nering (nabij de Jumbo) (31-8-2021) • Standplaatsvergunning 
voor Vishandel Brian 2021, De Nije Nering (nabij de Jumbo) 

(1-9-2021)
Winsum • Standplaatsvergunning voor vishandel Brian 2021, 
Het Aanleg (nabij de Welkoop) (3-9-2021)
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.

Omgevingsvergunning 
Voor het oprichten van een vleeskuikenstal t.b.v. 
vrijwillige leefruimtevergroting aan Emmaweg 64 in 
Uithuizen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten 
van een vleeskuikenstal t.b.v. vrijwillige leefruimtevergroting 
aan Emmaweg 64 in Uithuizen. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 
3 juni 2021 zes weken ter inzage gelegen.
Inzien De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 9 september 2021 gedurende 6 weken tijdens 
kantooruren bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uit-
huizen, Hoofdstraat West 1, 9981 AA Uithuizen. Als u de stuk-
ken wilt inzien, maakt dan een afspraak via 088 - 345 8888.
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 recht-
bank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. 
Rechtbank Noord Nederland, sector bestuursrecht, postbus 
150, 9700 AD Groningen. 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 beroep-
schrift 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 voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Noord Nederland een verzoek 
indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling 
van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

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 verkeer 
vanaf 16 augustus t/m 10 december 2021.
De Van Starkenborghstraat is afgesloten van 16 au-
gustus t/m 24 september. De rijbaan krijgt een nieu-
we inrichting. Winkels en bedrijven zijn gewoon 
bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Omleidings-
borden geven aan waar u langs kunt. Meer informatie:  
groningenbereikbaar.nl.

Onderdendam
Van 13 t/m 17 september 2021 is de Oude Ae / Bosweg 
vanwege herstelwerk gestremd tussen 7.00 en 16.00 
uur. Fietsverkeer wordt omgeleid.

Wehe-den Hoorn
Van 14 juni t/m 10 december 2021 is de Mernaweg 
tussen de G. Redekerstraat en de Aagtsweg gestremd. 
De doorgaande route krijgt een nieuwe inrichting en 
nieuwe riolering. Winkels en bedrijven zijn gewoon 
bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Omleidings-
borden geven aan waar u langs kunt. Meer informatie:  
groningenbereikbaar.nl.

Winsum
Fietspad Meeden-Zijlvestweg: van 16 augustus tot on-
geveer 17 september 2021 werken we aan de verbe-

tering 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 maandag 
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 provincie 
Groningen) voor werkzaamheden over provinciale we-
gen zoals de N361 en de N363.

Waterwegen, dijken en bruggen
Kijk op de website van Waterschap Noorderzijlvest: 
noorderzijlvest.nl/stremmingen


