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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:
• Informatieadviseur 

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

De raad vergadert

Ter voorbereiding op door de raad te nemen 
besluiten worden voorstellen eerst in een 
voorbereidend raadsoverleg besproken. 

Op woensdag 29 september (aanvang 16.30 uur) 
a.s. vindt er één gecombineerd raadsoverleg plaats.  

Op de agenda:
• Lokaal plan van aanpak versterking
• Visie en uitvoeringsplan toerisme & recreatie

Na hervatting vergadering om 18.45 uur:
• Bestemmingsplan agro-logistieke weg
• Bestemmingsplan Robbenplaat
• Erfgoedvisie
• Vastgoedkader
• Invulling taakstellingen openbare ruimte

Raadsoverleg live volgen
Het raadsoverleg wordt gehouden in de raadszaal 
van het gemeentehuis te Uithuizen. Belangstellen-
den kunnen de vergadering bijwonen voor zover de 
capaciteit van de publieke tribune dat toelaat en na 
aanmelding via griffie@hethogeland.nl (uiterlijk op 
28 september, 12.00 uur). De vergadering is via een 
livestream op raadhethogeland.nl te volgen.

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. Wanneer u wilt inspreken wordt 
u verzocht dit zo snel mogelijk (maar uiterlijk op dins-
dag 28 september, 12.00 uur) bij de griffie te melden. 
Dit kan per mail via griffie@hethogeland.nl onder ver-
melding van uw naam en telefoonnummer. 

De raadsvergadering - welke volgt op deze raads-
overleggen - is op woensdag 13 oktober.

Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op 
de website raadhethogeland.nl.

Van het college |  Delta Fiber Netwerk gaat glasvezel  
aanleggen in Het Hogeland

Het college gaat samenwerken met Delta Fiber 
Netwerk voor het aanleggen van glasvezel in de 
bebouwde kommen van gemeente Het Hogeland. 
Afgelopen zaterdag sloot wethouder Eltjo Dijkhuis 
hiervoor een overeenkomst af met de adjunct-
directeur van het bedrijf.

“Een betrouwbare en snelle internetverbinding is een belangrijke 
voorwaarde om mee te kunnen in de samenleving van vandaag 
en morgen. Glasvezel biedt een mooie kans voor onze inwoners 
om die verbinding te leggen”, aldus Dijkhuis.

Achthonderdduizend huishoudens en bedrijven zijn aangesloten 
bij Delta Fiber Netwerk en er komen gemiddeld per maand 
vijftienduizend aansluitingen bij. Het bedrijf is gespecialiseerd in 
het aanleggen van glasvezel op het platteland.

Om van start te kunnen gaan moet 35 procent van de inwoners 
en bedrijven overstappen op glasvezel. Daartoe zal Delta Fiber 

Netwerk de komende tijd een campagne voeren. Hierbij wil 
het bedrijf de samenwerking zoeken met verenigingen voor 
dorpsbelangen en andere organisaties in de dorpen.

De aanleg gebeurt in vier fases. Eerst is de oostkant van de 
gemeente  - met onder andere de dorpen Roodeschool, 
Uithuizermeeden en Uithuizen - aan de beurt. Uiteindelijk 
moeten alle vijftig dorpen in Het Hogeland glasvezel krijgen.

Wij informeren u wekelijks over 
onderwerpen rondom afvalinza-
meling. Deze week besteden we 
aandacht aan waar u verschil-
lende soorten glas kwijt kunt.

Glazen potten 
en flessen - ook 
wel ‘verpak-
kingsglas’ ge-
noemd - gooit 
u in de glasbak. 
Andere glas-
soorten, zoals 

drinkglazen en schalen, horen bij het 
restafval. Spiegels en vensterglas kun 
je inleveren bij de milieustraat. Vuur-
vast glas en kristal kun je bij het res-
tafval kwijt. Deze glassoorten geven 
problemen bij de recycling. Hun smelt-
temperatuur is namelijk anders dan die 
van verpakkingsglas.

Deksels mogen gewoon mee de glas-
bak in. Een losse deksel van blik of 
van plastic mag ook bij het restafval. 
Een klein restje eten in de pot is geen 
probleem, maar zorg dat de fles of pot 
zoveel mogelijk leeg is. Omspoelen en 

afwassen is niet nodig en zonde van 
het water en de energie.

Zijn er aparte bakken voor wit, bruin en 
groen glas? Gebruik die dan ook: gooi 
de juiste kleur in de juiste bak. Bijzon-
dere kleuren, zoals rood en blauw glas, 
mag in de groene bak. Hoe beter het 
glas gesorteerd is, hoe meer energie 
en grondstoffen er bespaard worden.

Kijk op onze website hethogeland.nl/ 
afval/inleverpunten-voor-afval voor de 
dichtstbijzijnde glasbak.

Afval | Welk glas waar?

Gemeente Het Hogeland gaat op een nieuwe 
manier in gesprek met onze inwoners. Deze week 
starten we met een proef in Wehe-den Hoorn. 
Via een nieuw online platform kunnen inwoners 
vanaf vrijdag 24 september 12 uur hun mening 
geven over de toekomst van hun dorp: 
www.stemvanonshogeland.nl. 

Sinds 2019 zijn we een nieuwe gemeente. In de afgelopen 
tweeëneenhalf jaar hebben we samen al veel bereikt en 
daar ben ik trots op. Maar er is nog genoeg werk aan de 
winkel. En dat willen we vooral samen met u, onze inwoners, 
doen. Want in het woord gemeente schuilt het woord 
gemeenschap, een groep mensen die zich verbonden voelt 
en samen denkt en doet. We hebben dat ook zo binnen de 
gemeente met elkaar afgesproken: we doen het samen mét 
inwoners. Het platform biedt ons de kans dat nóg beter te 
doen.

Alle inwoners van Wehe-den Hoorn krijgen deze week 
een brief met een uitnodiging om mee te denken over de 
toekomst van drie parels in hun dorp: de ontwikkeling van 
Kunstcentrum De Ploeg, de toekomstige invulling van het 
HHC-gebouw en de invulling van het terrein van groepshotel 
De Ster. De voorbereidende Werkgroep Wehe heeft vorige 
week donderdagavond hiervoor de eerste plannen gemaakt. 
Plannen die Wehe-den Hoorn leefbaarder maken. We horen 

graag hoe  
inwoners van  
Wehe-den 
Hoorn hier over 
denken. Zijn we 
op de goede 
weg, hebt u nog 
andere ideeën 
die bijdragen aan 
de ambitie Nieuw 
leven in Wehe-
den Hoorn? Doet u mee, bij het maken en uitwerken van die 
plannen? U kunt het kwijt op ons platform. 

Nergens in Nederland wonen mensen zo verspreid als in 
Het Hogeland. Die ruimte koesteren we. Tegelijkertijd is 
het waardevol om inwoner en gemeente dichter bij elkaar 
te brengen. Van die verbinding worden we sterker als 
gemeenschap.

Ik zie daarom uit naar het nieuwe gesprek dat we gaan 
voeren. Dat kan vanaf aanstaande vrijdag, 12 uur op  
www.stemvanonshogeland.nl. Aan alle inwoners van  
Wehe-den Hoorn stel ik daarom de vraag: doet u mee? 

Henk Jan Bolding
burgemeester

Op nieuwe manier in 
gesprek met inwoners
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De Adviesraad Het Hogeland vergadert vrijdag 
24 september aanstaande en deze keer in het 
gemeentehuis, Hoofdstraat W 70 in Winsum.

Voor de agenda kijk op onze website: 
adviesraadhethogeland.nl/vergaderingen-verslagen/

Belangstellenden zijn welkom en mocht u willen 
komen, meld u dan aan via ons contactformulier: 
adviesraadhethogeland.nl/contact/

Lever messen en andere wapens in tijdens de Week van 
de Veiligheid!

Heb je een mes of een ander wapen? Breng dat dan tussen 11 en 17 
oktober naar de politie. Je hoeft jezelf niet bekend te maken en je krijgt 
er geen straf voor. Doe mee en ‘drop je knife!

Wanneer en waar kan ik inleveren?
Dit kan van 11 tot en met 17 oktober 2021 bij politiebureaus. Daar staan 
speciale inlevertonnen. Ook rijdt er in die week een auto langs hang-
plekken waar je kunt inleveren. 

Kijk op www.dropjeknife.nl voor alle inleverplekken en voor meer in-
formatie.

Welke wapens kan ik inleveren?
• Messen
• Wapens waarmee je kunt slaan

Samenwerking
De gemeente Het Hogeland doet samen met andere organisaties, 
waaronder gemeente Eemsdelta, scholen en het jongerenwerk, mee 
aan deze landelijke actie. Ook op scholen is er aandacht voor het ge-
vaar van wapens. Onze burgemeester Henk Jan Bolding vindt dat erg 
belangrijk: "De school is een logische plek om het wapenbezit en -ge-
bruik onder jongeren te bespreken en tegen te gaan. Leerlingen wor-
den in klassikale mentorlessen bewust van onder meer de strafrechte-
lijke gevolgen als je een wapen op zak hebt en gebruikt."

Week van de Veiligheid | 'Drop je knife en 
doe wat met je life' 

Duurzaamheid | Doe mee met Junior Energiecoach!

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.

Inwoners van Het Hogeland en 
Eemsdelta kunnen voortaan 
eenvoudiger geur- en geluids-
overlast van bedrijven melden 
via de Hinderapp. Dit is een 
webapplicatie waarmee inwo-
ners van de gemeenten Het  
Hogeland en Eemsdelta sneller 

en eenvoudiger geur- en ge-
luidsoverlast van bedrijven kun-
nen melden. 

Ervaart u geur- of geluidshinder in uw 
eigen omgeving? Meld dat dan meteen 
via de Hinderapp. In de Hinderapp 
kunt u precies zien welke andere mel-

dingen over geur- en 
geluidshinder er in uw 
gemeente zijn gedaan. 
Met gebruik van de 
Hinderapp helpt u mee 
om zichtbaar te maken 
wat er gebeurt in uw 
leefomgeving. De Hin-
derapp geeft uw ge-
meente, provincie en 
de Omgevingsdienst 

Groningen inzicht in de geur- en ge-
luidshinder die inwoners ervaren van 
bedrijven. Dat is belangrijke informatie 
bij het maken van nieuw provinciaal  
milieubeleid.

Doet u mee? 
De Hinderapp is eenvoudig in gebruik. 
U hoeft maar een keer uw gegevens in 
te vullen om in het vervolg direct mel-
dingen te kunnen doen. Uw gegevens 
zijn alleen nodig voor meldingen in de 
Hinderapp. Ze worden niet doorge-
stuurd of voor andere zaken gebruikt.

De Hinderapp is ontwikkeld door ge-
meente Het Hogeland, gemeente 
Eemsdelta, Omgevingsdienst Gronin-
gen en Provincie Groningen. Regis-
treer u eenmalig via hinderapp.nl. 

Hinderapp | Ervaart u geur- of geluidshinder van 
bedrijven? Meld het via de Hinderapp!

Wordt jouw kind 
de energiebaas 
in huis? 

Junior Energiecoach 
daagt kinderen en hun 
gezin uit. Vijf weken 
lang, 15 tot 30 minuten 
per week. Met challen-
ges, proefjes, puzzels 
en winacties ontdek je 
in dit superleuke spel 
waar jullie energie kun-

nen besparen. Je kind wordt benoemd tot Junior Energiecoach 
en jouw portemonnee blijft een beetje voller. Wedden dat jij 
straks ook zegt: ‘Met energie kun je lachen!’? 

In heel Nederland deden al meer dan 2000 gezinnen enthousiast 
mee. Afgelopen voorjaar kon dat voor het eerst ook in Het Hoge-
land. En met succes! Maar liefst 163 kinderen uit Hogelandster 

gezinnen waren vijf weken lang de energiebaas in huis. Doen 
jullie deze ronde ook mee?

In het spel gaat TV-held Varkentje Rund elke week in een filmpje 
samen met kinderen op ontdekkingsreis in hun eigen huis. Zo 
ontdekken ze waar je energie kunt besparen. 

“Erg leuk en spannend om elke week weer te kijken 
wat er op de site staat. Ongelofelijk hoeveel lampen en 
apparaten met stekkers we hebben. En sinds het spel 
doet iedereen de deuren in huis eindelijk dicht!” Familie 
Pluimers

Het spel start op 8 oktober. Aanmelden kan nog tot 3 oktober. 
In Het Hogeland kunnen 50 gezinnen meedoen en deelname 
is gratis. Er zijn nog een paar plekken vrij! Dus schrijf je snel in: 
www.juniorenergiecoach.nl. 

Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee: wij doen 
mee!

Dorpsbudget | Bewoners 
presenteren initiatieven
Met het Dorpsbudget van gemeente Het Hoge-
land kunt u  een leuk idee voor uw dorp op buurt 
realiseren. Een van de voorwaarden is dat de af-
geronde initiatieven gepresenteerd worden door 
de inwoners. 

Welk leuk idee hebben zij met het Dorpsbudget gerea-
liseerd? Op dinsdag 5 oktober organiseren we de eerste 
presentatieavond. U bent van harte welkom tussen 19:30 
en 21:30 uur in dorpshuis De Fakkel in Uithuizen. 

Kijk op hethogeland.nl/dorpsbudget hoe u zelf een aan-
vraag kunt indienen!  

Hogeland Beweegt | Schrijf 
u in!
Hogeland Beweegt is het online platform dat 
sportaanbod van de verenigingen en sportaan-
bieders van gemeente het Hogeland samen-
brengt. 

Sinds 6 september kunnen inwoners van alle leeftijden 
zich inschrijven voor tal van trainingen en cursussen en zo 
kennismaken met verschillende takken van sport, van kick-
boksen tot korfbal. Check hogelandbeweegt.nl en schrijf je 
snel in!  
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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 bouwen van een woning, Oosterhuizen (kavel 72) 
(14-9-2021) • Het bouwen van een woning en het aanleggen 
van een uitrit, nabij Torenvalk (14-9-2021)
Bedum • Het kappen van een kastanje boom, Verbindingsweg 
10 (15-9-2021) • Brandveilig gebruik van een kinderopvang, 
Schoolstraat 4 (15-9-2021)
Eenrum • Het kappen van 3 lindebomen, Zuiderstraat 1 (11-
9-2021)
Den Andel • Het uitbreiden van het voormalige schoolgebouw, 
De Streekweg 41 (9-9-2021)
Kloosterburen • Het bouwen van een overkapping aan een 
bestaande kapschuur, Marneweg 1 (14-9-2021) • Het kappen 
van een cypres, Hoofdstraat 54 (14-9-2021)
Leens • Het plaatsen van een overkapping, Oosterlaagte 27 
(15-9-2021)
Onderdendam • Het kappen van een iep, Achterweg 29 (9-
9-2021)
Uithuizen • Het bouwen van een woning, Heermalaan (kavel 
52) (13-9-2021)
Usquert • Het aanpassen van de loods, Oude Dijk 12 (12-9-
2021)
Warffum • Het bouwen van een woning, nabij Voogd van Dijk-
straat (9-9-2021)
Winsum • Het kappen van 101 essen, Maarhuizen 3 (9-9-
2021) • Het kappen van 3 bomen, nabij Borgweg en Garnwer-
derweg (14-9-2021)
Zandeweer • Het slopen van een woning, Veilingweg 42 (13-
9-2021)
Zoutkamp • Het bouwen van een schuur, Vissersstraat 13 (9-
9-2021)
Zuidwolde • Het kappen van een es en wilg, Van Starken-
borghstraat 7 (10-9-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Adorp • Het versterken en uitbreiden van de woning, Provin-
cialeweg 12 (10-9-2021) • Het aanbouwen van een melkcen-
trum & werktuigenberging, Wierumerschouwsterweg 23 (14-
9-2021)
Bedum • Het verbouwen en uitbreiden van een zorggebouw 
en het kappen van 9 bomen, Langs de Lijn 8 (17-9-2021)

Eenrum • Het verbouwen/vergroten van de woning, Hoofd-
straat 11 (10-9-2021)
Leens • Het plaatsen van een dakkapel, Westerlaagte 5 (15-
9-2021)
Uithuizen • Het wijzigen van het bestemmingsplan voor tijde-
lijke bewoning, Oosterstraat 25 (15-9-2021)
Winsum • Het plaatsen van een dakkapel, Steenbakkerij 27 
(15-9-2021)
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: 
Bedum • Het uitbreiden van een woning, Steenuil 5 in Bedum 
(9-9-2021) • Het bouwen van een woning met bedrijfsloods en 
het aanleggen van een uitrit, Verbindingsweg 2 (voorlopig) in 
Bedum (14-9-2021)
Sauwerd • Het plaatsen van zonnepanelen en het kappen van 
twee bomen, Sauwerdermeeden 2 in Sauwerd (10-9-2021)
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 festival De Zomer Voorbij 
op 18 september 2021, Schouwerzijlsterweg (oude sportvel-
den) (10-9-2021)
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:
Uithuizen • Een standplaatsvergunning voor L. K. Zwaagstra 
van 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021, De Blink (14-9-
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 aanleggen van een ecologisch zonnepark tussen 
N361 en de Kustweg (Ulrum I 382) nabij Lauwersoog (uit-
gebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het aanleg-
gen van een ecologisch zonnepark tussen N361 en de Kust-
weg (Ulrum I 382) nabij Lauwersoog. Het ontwerpbesluit heeft 
vanaf 22 juli 2021 zes weken ter inzage gelegen.
Inzien De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf  23 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

Leens
De Wierde en Valge zijn afgesloten voor alle 
verkeer tot en met vrijdag 10 december 2021. 
Omleidingsborden geven aan waar u langs 
kunt. Deze werkzaamheden zijn onderdeel 
van de verbetering doorgaande wegen We-
he-den Hoorn, Leens en Ulrum. Winkels en 
bedrijven zijn gewoon bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden. 
De Van Starkenborghstraat is afgesloten tot 
en met 24 september 2021. De rijbaan krijgt 
een nieuwe inrichting.

Wehe-den Hoorn
De werkzaamheden in Wehe-den Hoorn ver-
lopen volgens planning. Dit betekent dat vanaf 
24 september ook de werkzaamheden aan de 
Doctor G. Rederstraat en de Borgweerster-
weg gaan starten. Daarom is vanaf 24 sep-
tember tot en met 10 december de gehele 
doorgaande route binnen de kom van Wehe-
-den Hoorn (vanaf de kruising van de N361/
Borgweersterweg tot de kruising Mernaweg/
Aagstweg afgesloten voor alle verkeer. Het 
fietsverkeer en het overige verkeer worden 
door middel van borden omgeleid. Winkels en 
bedrijven blijven bereikbaar.

Winsum
Tussen de N361 en de Onderdendamster-
weg maken we een nieuwe verbindings-
weg. Meer informatie: hethogeland.nl/ 
noordelijkedorpsrandwinsum.

Provinciale wegen
Kijk op groningenbereikbaar.nl voor werk-
zaamheden over provinciale wegen zoals de 
N361 en de N363.

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


