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

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

Onderzoek | Heeft u de vragenlijst over aardgasvrij wonen en werken al 
ingevuld? Dat kan nog tot en met 31 oktober
Want ook uw huis, of uw bedrijfsgebouw, moet van het 
aardgas af zijn in 2050. Wat zijn uw zorgen en wat vindt 
u belangrijk? Laat het ons weten door de vragenlijst in te 
vullen. Dat kan deze week nog, via www.hethogeland.
nl/aardgasvrij. Meedoen kost niet meer dan 5 minuten.
Maak kans op een van de 10 houten serveerplanken met 
Hogelandster kaasjes!

Ontving u ook een brief over dit onderzoek? Gebruik 
dan de link in de brief. Maar als u de vragenlijst al had 
ingevuld voor u de brief ontving, hoeft dat niet nog 
een keer. We versturen ongeveer 1500 brieven in Het 
Hogeland voor dit onderzoek, naast oproepen in de 
media. 

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Vraag aan uw 
familie, buren of vrienden of zij u willen helpen. Lukt 
dat niet? Bel ons, op 088 - 345 8888. Wij sturen u dan 
een papieren versie toe, met een antwoordenvelop. 

Inleveractie | 'Drop je knife': 
opening tot goed gesprek met 
jongeren
Gemeente Het Hogeland deed onlangs mee aan de 
landelijke inleveractie van steekwapens ‘Drop je knife 
en doe wat met je life’. 
De actie heeft tot doel het wapenbezit onder jongeren 
tegen te gaan. Jongeren konden een week lang 
anoniem hun wapens inleveren op verschillende 
locaties.

Er werden (steek)wapens ingeleverd. Ook werd 
op middelbare scholen aandacht besteed aan het 
onderwerp. Een film van Halt liet de ernstige gevolgen 
van wapenbezit zien. Na afloop werd er over gepraat. 
Ook reed een mobiele inlevercontainer door de 
gemeente. Die stopte op plekken waar jongeren samen 
komen. Dat leverde daar goede gesprekken op. 
De scholen zijn enthousiast over de gesprekken en de 
openheid van hun leerlingen. 
Burgemeester Henk Jan Bolding: “Deelname aan de 
actie is erg waardevol geweest. Het is nu zaak het 
onderwerp op de agenda te houden.”

De raad vergadert
 
Ter voorbereiding op door de raad te nemen besluiten 
worden voorstellen eerst in een voorbereidend 
raadsoverleg besproken. 
Op woensdag 3 november a.s. vindt er één 
gecombineerd raadsoverleg plaats.  
Raadsoverleg, aanvang 16.30 uur, eindtijd om 19.00 
uur
Op de agenda:

• (Facet-)bestemmingsplan gebouwd erfgoed 
• Rapportage Raadswerkgroep Burgerberaad - 

Omgevingsvisie 
• Reactie op Vaststellingsbesluit gaswinning 

Groningen-veld 2021-2022 
• Raadsmemo update bestuursopdracht 

dienstverlening 
• Actuele Lange Termijn Agenda 

Raadsoverleg live volgen
Het raadsoverleg wordt gehouden in de raadszaal 
van het gemeentehuis te Uithuizen. Belangstellenden 
kunnen de vergadering bijwonen voor zover de 
capaciteit van de publieke tribune dat toelaat. 
De vergadering is via een livestream op https://
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 dinsdag 
2 november, 12.00 uur) bij de griffie te melden. Dit kan 
per mail via griffie@hethogeland.nl onder vermelding 
van uw naam en telefoonnummer. 

De raadsvergadering - welke volgt op deze 
raadsoverleggen - is op woensdag 17 november.

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

Isolatieactie | Heeft u een koophuis dat is 
gebouwd vóór 1988? Doe mee aan de actie! 
Denkt u ook weleens na over het isoleren van uw 
huis? Maar ziet u door de bomen het bos niet meer? 
Bijvoorbeeld hoe u een goed, betrouwbaar en toch 
voordelig isolatiebedrijf vindt?

Doe dan mee aan de gezamenlijke isolatieactie die we 
als gemeente organiseren. Eigenaren van huizen in de 
gemeente die zijn gebouwd vóór 1988 komen daarvoor in 
aanmerking. Bij deze huizen valt vaak veel winst te halen 
met isolatie. Want bij de bouw ervan is niet of nauwelijks 
isolatie aangebracht. Hoort u tot deze groep? Dan krijgt 
u in de komende periode, uiterlijk 10 december, een brief 
in de bus.

Voordelen voor u
Door mee te doen aan de actie bespaart u niet alleen 
veel tijd. Het levert u ook veel financieel voordeel op. 
Want isoleren is een stuk goedkoper voor meerdere 
woningen tegelijk. En: we hebben het uitzoekwerk al 
voor u gedaan. Onafhankelijk technisch adviseurs van 
het Regionaal Energieloket selecteerden de beste 

betrouwbare isolatiebedrijven uit de regio. Ze spraken 
vaste prijzen af, ook voor maatwerk. Zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan. 

Isolatie is als een warme jas voor uw huis. Comfortabel 
en het zorgt ervoor dat u minder hoeft te
verwarmen. Daardoor kunt u flink besparen op uw 
energierekening. En: het is beter voor onze wereld. Doet 
u ook mee?

Meer weten
Voor inwoners die er voor in aanmerking komen, 
houden we twee online informatieavonden. Meer 
daarover leest u in de brief die u ontvangt. Informatie 
over de actie vindt u op www.regionaalenergieloket.
nl/acties. Vragen? Neem dan contact op met het 
Regionaal Energieloket. Dat kan via projecten@
regionaalenergieloket.nl of via 088 525 4110.

Afsluitende thematafel  
Kop op ’t Hogeland 
Donderdagavond 14 oktober organiseerden we vanuit 
het Lokaal Programmaplan ‘Kop op ’t Hogeland’ de 
laatste thematafel. Tijdens deze bijeenkomst in Baflo 
is de uitkomst van de eerdere sessies besproken 
en toegelicht aan inwoners, ondernemers en 
belangenverenigingen. De uitkomst: negen thema’s 
samengevoegd in het document ‘Een wenkend 
perspectief voor het Hogeland’. 

Gesprek aan tafel 
Burgemeester Henk Jan Bolding gaf 
uitleg over de thema’s: “Negen stippen 
op de horizon van het Hogeland, die 
veel mooie kansen bieden.” Samen 
met de gemeentesecretaris en 
projectmanagers ging de burge-
meester in op kritische vragen uit de 
zaal. Het gesprek aan tafel heeft veel 
vragen beantwoord. Er wordt teruggekeken op een 
geslaagde avond. De kansrijke stippen op de horizon 
en de opmerkingen uit het publiek geven input om 
verder te gaan met het Wenkend Perspectief voor Het 
Hogeland.

Lees meer op: hethogeland.nl/plannen-en-projecten/
kop-op-het-hogeland 

K   P OP 'T HOGELAND

Afval | Breng het naar de 
kringloop!
Oude spullen waar u echt vanaf 
wilt? Maar het is nog goed? Gooi 
het niet weg maar breng het naar 
een kringloopwinkel. Spullen 
die u niet meer nodig hebt, zijn 
misschien nog wel waardevol voor 
een ander. Lever het in en geef het 
door! 

Breng uw oude lamp, bank, kast of 
jas naar een van de kringloopwinkels in de gemeente. 
Sommige kringloopwinkels halen het zelfs bij u thuis 
op. Maar bezoek ook eens een kringloopwinkel. En tik 
voor een leuke prijs unieke spullen op de kop! 
en natuurlijk bij de milieustraat. 
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Vergunningaanvragen en -besluiten

Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het verwijderen van een draagmuur. Marijkelaan 37 
(18-10-2021) 
Bedum • Het wijzigen van een reeds verleende vergunning, 
De Vlijt 6 en 8 in (14-10-2021) • het kappen van een Ceder, 
Cremersrijge 1 (15-10-2021) • Het aanleggen van een tijdelijke 
gronddepot, Ter Laan en Lageweg in (18-10-2021) • Het plaatsen 
van een dakkapel, Ceresakker 26 in Bedum (19-10-2021)
Kloosterburen • Het kappen van een japanse sierkers, 
Kloostersingel 30 (20-10-2021)
Lauwersoog • Het kappen van een populier, eik en esdoorn, 
nabij Robbenoort (14-10-2021)
Leens • Het kappen van een esdoornm, nabij Tammenssingel 
5 (14-10-2021) • Het plaatsen van een dakkapel, Van 
Starkenborghstraat 10
Pieterburen • Het tijdelijk toestaan van groepsaccommodatie, 
Broeksterweg 24 A (18-10-2021) • Het kappen van 2 elzen, 
Oudedijksterweg 6 (20-10-2021)
Roodeschool  • Het slopen en herbouwen van een garage, 
Ripperdahof 3 (17-10-2021)
Warffum • Het afwijken van het bestemmingsplan voor 
bedrijfsactiviteiten, Oostervalge 18 (14-10-2021)
Wehe den Hoorn • Het kappen van 4 beuken, nabij W.H. 
Timersmastraat in (14-10-2021)
Winsum • Het aanleggen van een waterleiding, nabij Salvialaan 
(18-10-2021)
Uithuizen • Het plaatsen van een tijdelijke fietsenberging, 
Ambachtsschoolstraat 36 t/m 44 (e) (19-10-2021) • Het kappen 
van een den, Herman Colleniuslaan 6 (19-10-2021)
Zoutkamp • Het kappen van een dennenboom en eikenboom, 
De Schans 32 (14-10-2021)
Uithuizermeeden  • Het brandveilig gebruiken van een school, 
Langelandsterweg 1(15-10-2021) • Het kappen van 2 eiken, 2 
essen en 1 esdoorn, Derk Berendslaan 13 (17-10-2021) • Het 
bouwen van een schuur, Langelandsterweg 121 (19-10-2021) 
• Het plaatsen van 6 tijdelijke woningen en een container, nabij 
Esdoornstraat in (20-10-2021)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor:
Bedum • Het uitbreiden van een woning, Steenuil 5 (20-10-
2021) • Het kappen van een berkenboom, Bosuil 11 in Bedum 
(20-10-2021) • Het kappen van een Ceder, Cremersrijge 1 (21-
10-2021)
Eenrum • Het kappen van 2 lindebomen (herplantplicht), 
Zuiderstraat 1 in Eenrum (19-10-2021)
Kloosterburen • Het uitbreiden van de woning, Witherenweg 
30 in Kloosterburen (21-10-2021) • Het kappen van een pinus, 

Hoofdstraat 54 in Kloosterburen (20-10-2021)
Lauwersoog • Het kappen van een populier, eik en esdoorn, 
nabij Robbenoort (20-10-2021)
Sauwerd • Het kappen van 2 bomen, Stationsstraat 16 in 
Sauwerd (20-10-2021)
Uithuizen • Het plaatsen van een tijdelijke fietsenberging, 
Ambachtsschoolstraat 36 t/m 44 (e) in (20-10-2021)
Uithuizermeeden • Het kappen van een berk, Hoofdstraat 61A 
in Uithuizermeeden (20-10-2021)
Wehe den Hoorn • Het kappen van 4 beuken, nabij W.H. 
Timersmastraat (21-10-2021)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken 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 beslistermijn verlengd 
van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Adorp • Het verbreden van een dam en het aanleggen van een 
duiker, nabij Munnikeweg 2  (19-10-2021)
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:

Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet 
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. 

Baflo • Het opslaan van vloeistoffen in bovengrondse 
opslagtank, Maarhuizerweg 3 (14-10-2021)
Warffum • Het starten van een bedrijf, Oostervalge 18 (14-10-
2021)

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend 
voor:
Winsum • Het organiseren van het Katsu Gala op 27 november 
2021, Ripperdahal Winsum (19-10-2021)
Kloosterburen • Het het organiseren van een dierenshow 
op 19 november 2021, Groene Wierde 3 (19-10-2021) • Het 
organiseren van een volksfeest 'Oldeclooster gaait los' 13 
november 2021, Hoofdstraat 53A (19-10-2021)
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. 

Vaststelling bestemmingsplan Agro-
logistieke weg nabij Warffum
Op woensdag 13 oktober 2021 heeft de raad van de gemeente 
Het Hogeland het bestemmingsplan Agro-logistieke weg 
nabij Warffum vastgesteld. Het bestemmingsplan is niet 
gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk een agro-
logistieke weg aan te leggen langs het spoor en het Delthepad 
tussen de Kloosterweg en de Westerhornseweg.
-
Ter inzage
van donderdag 28 oktober 2021 tot en met 8 december 2021 
ligt het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van de 
gemeenteraad en de bijbehorende stukken ter inzage bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Het 
Hogeland locatie Winsum, Hoofdstraat-West 70. U kunt het 
bestemmingsplan ook raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.
nl met plannaam NL.IMRO.1966.BPBuiEmher01-VS01

In werking
Het bestemmingsplan treedt op 9 december 2021 in werking.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij 
de Raad van State. Dit kan wanneer u een zienswijze heeft 
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Heeft u geen 
zienswijze ingediend maar bent u wel belanghebbende? Ook 
dan kunt u beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift indienen bij de Raad van State, afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U 
kunt bij de Raad van State ook digitaal beroep instellen via 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor dient u wel te 
beschikken over een elektronische handtekening (DiGiD). Op 
genoemde site staan de precieze voorwaarden voor digitaal 
beroep.

Voorlopige voorziening
Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige 
voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige 
voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan 
uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist. Tevens 
moet u het spoedeisend belang aangeven.

Werk in uitvoering

Bedum
In de nieuwe straten Smient, Rietgans, Meerkoet, Poelsnip en 
Kuifeend werken we aan de inrichting. De werkzaamheden 
duren van 27 september 2021 tot eind januari 2022. Op sommige 
momenten zijn de straten gestremd. De woningen blijven altijd 
bereikbaar voor de hulpdiensten.  Aanwonenden hebben een 
brief met informatie gekregen. • De Prof. Ridderbosstraat is tot 
en met vrijdag 17 december 2021 afgesloten. Dat geldt ook 
voor een gedeelte van de Prof. Mekelstraat en Boterdiep Oz. •
De Witsenborgstraat is vanaf maandag 18 oktober 2021 tot 
zaterdag 28 mei 2022 afgesloten. De afsluiting geldt tussen de 
Folkerdastraat en Foelkiusstraat.
Aan deze straten werken we aan vernieuwing en versterking 
van woningen. Met borden staat aangegeven waar u langs 
kunt.

Leens
De Wierde en Valge zijn afgesloten voor alle verkeer vanaf 
maandag 16 augustus tot en met vrijdag 10 december 2021. 
Omleidingsborden geven aan waar u langs kunt. Deze 
werkzaamheden zijn onderdeel van de verbetering doorgaande 
wegen Wehe den Hoorn, Leens en Ulrum. Meer over de 
wegwerkzaamheden: groningenbereikbaar.nl.
Winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden. 

Warffum
Aan de Oostervalge N363 bij afslag Dr. R. Rijkensstraat 
tot voorbij afslag Westerhornsterweg werken we vanaf 27 
september 2021 aan kabels en leidingen. Dit duurt tot ongeveer 
eind januari 2022. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Wehe den Hoorn
Van 24 september tot en met 10 december 2021 is de doorgaande 
weg vanaf de kruising van de N361/Borgweersterweg tot de 
kruising Mernaweg/Aagtsweg gestremd. Omleidingsborden 
geven aan waar u langs kunt. Fietsers kunnen kiezen: de 
omleidingsroute volgen of afstappen en met de fiets aan de 
hand langs het werk achter de hekken lopen.
Meer info: groningenbereikbaar.nl.
Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de verbetering 
doorgaande wegen Wehe den Hoorn, Leens en Ulrum.
Winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden.
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Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan 
met 088 - 345 8888. 

Bibliotheken | Alle basisscholen in Het Hogeland hebben aan 
het eind van dit schooljaar een eigen bibliotheek. 
Ook worden vier bibliotheken 'Bibliotheek van de 
Toekomst'. Dat gebeurt in samenwerking met Biblionet 
Groningen. 

Nog 12 scholen krijgen dit schooljaar een bibliotheek. 
Om hiervoor geld vrij te maken, heeft de gemeente twee 
bibliotheken gesloten. “We willen kinderen op school 
kennis laten maken met de bibliotheek. Daarvoor zijn 
keuzes gemaakt. Twee kleine bibliotheken zijn gesloten 
zodat we 12 bibliotheken op school kunnen openen”, legt 

wethouder Eltjo Dijkhuis uit. “We stimuleren kinderen zo 
om meer te lezen. Ze leren ook beter en verstandiger om 
te gaan met internet, sociale media en games.”
De gemeente en Biblionet Groningen willen zo een 
impuls te geven aan bibliotheken en scholen in Het 
Hogeland.
Op youtube.com/gemeentehethogeland leggen  
Eltjo Dijkhuis en regiomanager Ilona Ebels van  
Biblionet in een filmje de keuzes uit.

Ondernemers | Duurzaam op 
kop lopen!
Het Koploperproject helpt ondernemers het verschil te 
maken met de kennis, de instrumenten en het netwerk om 
duurzaam te gaan ondernemen. 

Doet u mee? 
Ga voor meer informatie naar koploperproject-groningen.nl.
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