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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:
• Programmamanager Nationaal Programma 

Groningen
• Informatieadviseur 

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Van het college |  Tussenevaluatie cultuurvisie naar raad

Het college heeft kennis genomen van een 
tussenevaluatie van de cultuurvisie. In het voorjaar 
van 2020 stelde de gemeenteraad de visie voor 
2020-2023 - ‘Groots in kleinschaligheid’ - vast. De 
tussenevaluatie wordt nu voorgelegd aan de raad.

De cultuursector was na de herindeling versnipperd en er 
was onvoldoende contact tussen culturele organisatie en 
verenigingen. In de evaluatie wordt vastgesteld dat er steeds 
meer uitwisseling en samenwerking is ontstaan tussen de 
betrokken partijen. Wel is de ene partij hier verder mee dan de 
ander. Het college blijft inzetten op versterking en samenwerking.

Gemeente en de sector hebben stappen gemaakt in 
het versterken en verbinden van de sector. Zo is er een 
cultuurplatform ingesteld; een netwerkorganisatie voor en door 
de culturele sector. Ook zijn musea meer gaan samenwerken. 
Die hebben de landelijke promotie opgepakt onder de vlag 
van ‘Waddenmusea’. Verder hebben orgelcommissies zich 
verenigd in een stichting. Die stelt agenda’s op en treedt als één 
organisatie naar buiten treden met promotie.

Het beleid heeft er daarnaast toe geleid dat er nieuwe 

initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. De 
‘Culturele Doedagen’ zijn daarvan een voorbeeld. Verschillende 
cultuuraanbieders, zoals muziekscholen, Cultuurcentrum 
en KunstKerk Hogeland, openden de deuren om inwoners 
de gelegenheid te bieden kennis te maken met kunst- en 
cultuurbeoefening.

De Coronacrisis heeft gezorgd voor vertraging in de uitvoering 
van de actiepunten van de cultuurvisie. Het college wil daarom 
eerst inzetten op verdere versterking en samenwerking binnen 
de cultuursector. In de toekomst wordt samenwerking gezocht 
met andere sectoren zoals recreatie en toerisme en het sociaal 
domein.

Willard Havinga, eigenaar van Slagerij Traiteur  
Thonny Teerling in Bedum, heeft dinsdag 7 septem-
ber de beëindiging van zijn huurovereenkomst met 
de gemeente getekend. Willard en zijn team zijn van 
plan te verhuizen naar het nieuw te bouwen pand De 
Vlijtborg. 

In het pand, waar nu druk aan wordt gebouwd, komen tien ap-
partementen en winkelruimte. Daar krijgt de slager een eigen 
pand dat twee keer zo groot is als de huidige locatie. Dat is ook 
hard nodig, want het plan is een breder aanbod te leveren en 
daarvoor is extra ruimte belangrijk. Zo komt er meer ruimte voor 
maaltijden, de verkoop van (warme) broodjes, groente en fruit, 
kaas, nootjes en wijn. Ook zal er ruimte zijn voor een kopje kof-
fie.

Willard kijkt uit naar de nieuwe locatie: “Die biedt mijn team en 
mij een goede kans om ons huisgemaakte assortiment aan on-
der andere worst, maaltijden en catering ook in een professio-
nele omgeving te kunnen produceren. De meerwaarde zit hem 
vooral zit in extra ruimte en een vernieuwing van de koel- en 
kookinstallaties”.

Centrumplan Bedum
De Vlijtborg is waarschijnlijk in de zomer van 2022 klaar. Dan 
verhuist de slagerij naar verwachting ook naar dit pand en wordt 
het huidige pand verlaten en gesloopt. Op die plek komt dan het 

nieuwe Kerkplein als onderdeel van het nieuwe centrumplan in 
Bedum.

Duurzaamheid | Gezocht: 
kinderen die de energiebaas 
in huis willen worden!

Ieder jaar maakt de gemeente 
samen met woningcorporaties 
en huurdersorganisaties afspra-
ken over sociale huurwoningen. 
Deze afspraken komen voort uit 
de Woonvisie. In de Woonvisie 
staat hoe wonen in de dorpen er 
de komende jaren uit moet zien.

In de prestatieafspraken Volkshuisves-
ting is vastgelegd wat de gemeente, 
woningcorporaties en huurdersorgani-
saties van elkaar mogen verwachten. 

Hier staat in hoeveel huizen gesloopt 
worden, hoeveel (vervangende) nieuw-
bouwhuizen gebouwd worden en hoe 
woningen betaalbaar worden gehou-
den. Ook onderwerpen als verduurza-
ming, veiligheid, signalering van huur-
schuld en het huisvesten van specifieke 
groepen komt aan bod. Bij dat laatste 
gaat het over statushouders, mensen 
die vanuit een beschermde woonvorm 
komen of jongeren die vroegtijdig het 
ouderlijk huis verlaten.

Benieuwd wat er allemaal gebeurt 
en gaat gebeuren op het gebied van 
sociale huurwoningen in onze ge-
meente? Kijk dan op: hethogeland.nl/ 
wonen-en-leefbaarheid/plannen-voor-
-sociale-huur

Sociale huur | Prestatieafspraken Volkshuisvesting

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

18 september is het 
‘World Cleanup Day’. 
Wereldwijd gaan 
mensen op die dag 
de straat op om hun 
buurt zwerfafvalvrij te maken.

Doe jij mee? Haal dan grijpers en zakken op bij een van 
onze gemeentewerven in Bedum, Winsum, Leens of Uit-
huizen. Je kunt ze daar nu al komen halen. Dat kan op 
afspraak tijdens kantooruren. Als je na World Cleanup 
Day de grijpers terugbrengt, kun je al het zwerfafval dat je 
hebt ingezameld daar ook inleveren. Heb je zoveel inge-
zameld dat dat lastig wordt? Dan halen we het bij je op! 
Neem contact op met onze afvalcoaches. Ook als je vragen 
hebt. Dat kan telefonisch via 088 - 345 8888, of via de mail:  
afval@hethogeland.nl

Doe je mee met World Cleanup Day? Meld je actie aan op: 
www.worldcleanupday.nl

Afval | World Cleanup Day: 
doe mee! 

Bedum | Slager Willard Havinga gaat voor 
nieuw pand in de Vlijtborg
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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:
Baflo • Het plaatsen van een dakkapel, Eenrumerweg 17 (2-9-
2021) • Het bouwen van een speeltoestel, Wier 15 (3-9-2021) 
• Het bouwen van een woning, Tinallingerweg 15 (voorlopig) 
(6-9-2021) • Het bouwen van een woning, Grauwe Kiekendief 
3 (voorlopig) (6-9-2021)
Pieterburen • Het bouwen van een veranda, Frederiksoord-
weg 19 (6-9-2021)
Roodeschool • Het legaliseren van een berging, Ripperdahof 
1 (6-9-2021)
Sauwerd • Het kappen van een atlasceder, Langs de Tocht 7 
(4-9-2021)
Stitswerd • Het kappen van een kastanjeboom, Akkemaweg 
15 (6-9-2021)
Tinallinge • Het bouwen van een werktuigenberging, Abbe-
weersterweg 4 (6-9-2021) 
Uithuizen • Het uitbreiden van een woning, de Laan 65 (5-9-
2021) • Het bouwen van een woning, De Vredelaan 9 (voorlo-
pig) (7-9-2021)
Usquert • Het kappen van een den en een es, Raadhuisstraat 
13 (2-9-2021) • Het veranderen van de inrichting, Middendijk 
9 (3-9-2021)
Vierhuizen • Het kappen van 76 bomen, Hoofdstraat 49 (8-
9-2021)
Warffum • Het slopen van een schuur, Torenweg 32 (8-9-
2021)
Winsum • Het kappen van een els, Schepperijlaan 5 (6-9-
2021) • Het kappen van een eik, C F van Sytzamastraat 25 
(8-9-2021)
Zandeweer • Het aanleggen van midden- en laagspannings 
elektriciteitskabels, nabij Veilingweg 1A (8-9-2021)
Zoutkamp • Het bouwen van een loods, Reitdiepskade (naast 
nr. 21 G) (4-9-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Den Andel • Het uitbreiden van een woning, Oude Dijk 88 
(6-9-2021)
Leens • Het bouwen van een woning, Oosterlaagte 23 (6-9-
2021)
Onderdendam • Het bouwen van een woning, Boterdiep Oz 
12 (8-9-2021)
Oosternieland • Het plaatsen van twee dakkapellen en het 
isoleren van de woning, Oosternielandsterweg 29 (8-9-2021)
Oudeschip • Het uitbreiden van een loods, Polderdwarsweg 
2 (7-9-2021)
Uithuizen • Het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, Kerkplein (7-9-2021)
Ulrum • Het wijzigen van de bestemming, Burg. Hartevelt-
straat 5 (8-9-2021)
Usquert • Het aanleggen van dijkcoupures met een schotbalk-
huisje, nabij Noordpolderweg (E 566) (2-9-2021)
Zandeweer • Het bouwen van een schuur, Hoofdstraat 18 (8-
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.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn ver-
lengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Uithuizen • Het bouwen van een woning, De Vredelaan 3 
(voorlopig) (6-9-2021)
De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes 
vermeld.

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een evenementenvergunning ver-
leend voor:
Winsum • Het organiseren van een buurtfeest 18 september 
2021, Speeltuin Geert Teislaan en K. ter Laanstraat (8-9-2021)
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:
Baflo • Een standplaatsvergunning voor Vishandel Brian 
2021, Heerestraat (nabij de Coop) (3-9-2021)
Uithuizen • Een standplaatsvergunning voor een Oliebollen-
kraam van 10 - 12 september 2021, Kerkplein (7-9-2021)
Ulrum • Een standplaatsvergunning voor Vishandel Van der 
Veen 2021, Schapenweg/Leensterweg (7-9-2021)
Warffum • Een standplaatsvergunning voor Vishandel Van der 
Veen 2021, Juffer Marthastraat/Oostervalge (7-9-2021)
Winsum • Een standplaatsvergunning voor Van der Veen 
kaas Kollum B.V. 2021, Plein Regnerius Praediniusstraat (3-
9-2021) • Een standplaatsvergunning voor Vishandel Van der 
Veen 2021, Obergon (nabij Albert Heijn) (7-9-2021)
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.

Het vervolg van deze omgevingsvergunning 
en meer  vergunningen en publicaties leest u 
op de volgende pagina. 

Werk in uitvoering

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

Leens
De Wierde en Valge zijn afgesloten 
voor alle verkeer vanaf maandag 16 
augustus tot en met vrijdag 10 de-
cember 2021. 
De Van Starkenborghstraat is afge-
sloten van 16 augustus tot en met 
24 september. De doorgaande route 
krijgt een nieuwe inrichting. Winkels 
en bedrijven zijn gewoon bereikbaar 
tijdens de werkzaamheden. Om-
leidingsborden geven aan waar u 
langs kunt.

Onderdendam
Van maandag 13 tot en met vrijdag 
17 september 2021 is de Oude Ae 
/ Bosweg vanwege herstelwerk ge-
stremd tussen 7.00 en 16.00 uur. 
Fietsverkeer wordt omgeleid.

Wehe-den Hoorn
Van 14 juni tot en met 10 december 
2021 is de Mernaweg afgesloten 
tussen de G. Redekerstraat en de 
Aagtsweg. De doorgaande route 

krijgt een nieuwe inrichting en nieu-
we riolering. Winkels en bedrijven 
zijn gewoon bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden. Omleidingsborden 
geven aan waar u langs kunt. Fiet-
sers kunnen kiezen: de omleidings-
route volgen of afstappen en met 
de fiets aan de hand langs het werk 
achter de hekken lopen.

Winsum
Tussen de N361 en de Onderden-
damsterweg maken 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 voor 
werkzaamheden over provinciale 
wegen zoals de N361 en de N363.

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

In opdracht van de gemeen-
te is Groenvoorziening A.J. 
van der Werf B.V. bezig met 
het maaien van gemeentelij-
ke bermen en het opscho-
nen van sloten.

Het bedrijf uit Bedum voert de 
onderhoudswerkzaamheden uit 
in de voormalige gemeenten Be-
dum, De Marne en Winsum. In de 
voormalige gemeente Eemsmond 
onderhoudt de gemeente de ber-

men en sloten zelf. Eind novem-
ber worden de werkzaamheden 
afgerond.

Oproep aangrenzende 
niet-particuliere 
perceeleigenaren
Als een sloot buiten de bebouwde 
kom gedeeltelijk eigendom is van 
de niet-particuliere eigenaar van 
het aangrenzende perceel, wordt 
geprobeerd het maaisel te verwer-
ken op dat perceel. Dit gebeurt in 
overleg met de eigenaar en in 

ruil voor het kosteloos maaien 
van de hele sloot. Aangrenzende 
niet-particuliere perceeleigenaren 
kunnen zich de komende perio-
de melden bij Van der Werf, op 
het moment dat de gewassen zijn 
geoogst, zodat hierover afspraken 
kunnen worden gemaakt. Dit kan 
telefonisch via 050-3012500 of 
e-mail info@groenwerf.nl. Let op! 
Deze oproep is niet bedoeld voor 
huiseigenaren waarvan de kavel 
aan een sloot grenst.

Werk in uitvoering | Onderhoud bermen en sloten in 
Het Hogeland

Het bedrijf Wiersum Landmeten uit Bedum 
voert in opdracht van de gemeente land-
meetkundige werkzaamheden uit. Daarbij 
wordt vooral gekeken naar percelen waar 
gebouwd, verbouwd of uitgebreid is. De me-
tingen zijn nodig om onze administratie op 
orde te houden.

Medewerkers van Wiersum Landmeten verrichten 
hun werk alleen aan de buitenkant; het binnen treden 
van een woning of pand is niet nodig. Ze beschikken 
over een pas van de gemeente om zich te legitime-
ren. Ook hebben ze informatie bij zich over hun werk. 
Ze vragen altijd of ze het meetwerk op uw perceel 
mogen uitvoeren.

Wiersum Landmeten maakt zijn eigen planning. De 
bezoeken worden niet vooraf aangekondigd. Wij re-
kenen op uw medewerking!

De metingen worden gebruikt voor twee gemeentelij-
ke administraties: de ‘Basisregistratie Grootschalige 
Topografie’ (BGT) en de ‘Basisregistratie Adressen 
en Gebouwen’ (BAG). De gemeente is door het Rijk 
verplicht deze registraties bij te houden. Ze worden 
onder meer gebruikt bij het maken van bestemmings-
plannen en voor het beheer van de openbare ruimte. 
Het is van belang dat de informatie in die administra-
ties correct is. 

Wilt u meer weten over  BAG en BGT? Ga dan naar 
bagviewer.kadaster.nl of naar pdok.nl/viewer.

Werk in uitvoering | Gemeente laat landmetingen 
uitvoeren
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Vergunningaanvragen en -besluiten (vervolg)

Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan met 088 - 345 8888. 

Omgevingsvergunning 
Voor het bouwen van een kindcentrum aan De Volle 
Handt 1 in Warffum  
(uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen 
van een kindcentrum aan De Volle Handt 1 in Warffum. Het 
ontwerpbesluit heeft vanaf 22 juli 2021 zes weken ter inzage 
gelegen.
Inzien De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf  16 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.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Voor het oprichten en in werking hebben van een inrich-
ting aan Oude-Dijk 2 in Uithuizen (uitgebreide 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):
Voor: het oprichten van een inrichting. De vergunning heeft 
betrekking op de volgende in de Wabo genoemde activiteit: • 
het oprichten en in werking hebben van een inrichting.
Locatie: Oude-Dijk 2, 9981 TK Uithuizen.
De bestaande inrichting valt onder de meldingsplicht. De acti-
viteiten binnen de inrichting worden uitgebreid met het houden 
van vleeskuikens, waardoor de inrichting vergunningplichtig 
wordt. Daarom wordt er een oprichtingsvergunning aange-
vraagd. Er wordt gevraagd om te kunnen wisselen tussen 
diercategorieën: óf er worden vleeskalkoenen gehouden óf er 
worden vleeskuikens gehouden.
Inzien Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken, waar-
onder het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen vanaf 16 septem-
ber gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage bij 
de publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen. Als u de 
stukken wilt inzien, maak dan een afspraak via 088 - 345 8888.
Zienswijzen Gedurende de termijn van inzage kan een ie-

der naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar ziens-
wijze naar voren brengen over dit ontwerpbesluit en het 
m.e.r.-beoordelingsbesluit van 4 november 2019. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wet-
houders 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. Voor het geven van een mon-
delinge zienswijze verzoeken wij u om minimaal een week 
voor het einde van de termijn van inzage een afspraak te 
maken met de gemeente Het Hogeland via telefoonnummer  
088 - 345 8888.
Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Het Hogeland via telefoonnummer 088 - 
345 8888.

Verleende Alcoholvergunningen 
(commercieel)

Burgemeester en wethouders hebben een alcoholvergunning 
verleend voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf in de in-
richting :
Pieterburen • Hoofdstraat 84, 9968 AG Pieterburen aan Wad-
dengenot B.V (07-09-2021)
Tegen het verlenen van de alcoholvergunningen 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.
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