
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

De raad vergadert
 
Op woensdag 10 november a.s. vergadert de 
gemeenteraad van Het Hogeland.  
Raadsvergadering, aanvang 16.00 uur
Op de agenda:
Opiniërend en besluitvormend 
• Programmabegroting 2022 (inclusief Meerjaren-

raming 2023-2025)
• Belastingverordeningen 2022

Raadsvergadering live volgen
De raadsvergadering 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 
9 november, 12.00 uur) bij de griffie te melden. Dit kan 
per mail via griffie@hethogeland.nl onder vermelding 
van uw naam en telefoonnummer. 
Uiteraard zijn we afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen. 

Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op 
de website raadhethogeland.nl

Gemeentebalies gesloten op 5 
november
Op vrijdag 5 november 2021 zijn de balies in 
Winsum en Uithuizen gesloten vanwege een 
personeelstraining. Het is op die dag niet mogelijk 
om rij-of reisdocumenten aan te vragen en op te 
halen. Wij zijn wel telefonisch bereikbaar. 

Het college van burgemeester en wethouders van 
gemeente Het Hogeland is van plan om het gemeentehuis 
in Bedum te verkopen. Uitgangspunt bij de verkoop is dat 
het pand maatschappelijke waarde krijgt voor het dorp. 
De raad van gemeente Het Hogeland is geïnformeerd 
over dit voornemen. Zij kan in november dit jaar hierover 
haar wensen en mening uitspreken naar het college. 
Het college weegt deze mee in haar definitieve besluit.

In de zomer van 2020 heeft de raad besloten om te 
bezuinigen op onze huisvesting door de verkoop van 
één van de vier gemeentehuizen. Daarbij vraagt het 
samengaan naar 1 gemeente en het nieuwe werken 

om een andere manier van huisvesten van onze 
medewerkers. Dit heeft ertoe geleid dat het college deze 
keuze wil maken.
De afgelopen periode hebben we onderzocht welk 
gemeentehuis we het beste kunnen verkopen. Zo keken 
we naar de ligging van het gemeentehuis. Maar ook hoe 
goed het gemeentehuis te verkopen is aan een nieuwe 
eigenaar en hoeveel er bezuinigd kan worden door het 
verkopen van het gemeentehuis. Belangrijk hierbij is 
welke mogelijkheden er zijn om een nieuwe invulling 
aan het pand te geven. Op basis van deze uitkomsten 
is de keuze gemaakt om het gemeentehuis in Bedum te 
verkopen.

Wehe-den Hoorn en Leens | vaart in 
wegwerkzaamheden 
Voor de aanpak van de route Wehe-den-Hoorn 
- Leens - Ulrum zijn de provincie Groningen en 
gemeente Het Hogeland sinds juni van dit jaar aan 
de slag met de route door de bebouwde kommen van 
de dorpen. Omdat landverkeer niet is toegestaan op 
de N361 reed dat verkeer door de drie kernen. Dat 
leidde tot verkeersonveiligheid. Om de veiligheid 
te verbeteren en de woon- en werkomgeving 
aantrekkelijker te maken, worden de doorgaande 
routes waar landbouwverkeer gebruik van maakt 
aangepakt. De uitvoering gaat voorspoedig. 

Leens
Voor werknemers van het bedrijf Elzinga Groep uit 
Uithuizermeeden voelt het project als een thuiswedstrijd. 
Veel van de medewerkers komen uit gemeente Het 
Hogeland. Zij verzorgen de aanleg van de nieuwe 
bestrating, parkeervlakken en de beplanting. 

De weg is opnieuw geasfalteerd. Daarbij zijn de 
putafdekkingen op het gelijke hoogte met het asfalt 
aangebracht. Dit zorgt voor minder overlast door 
trillingen voor omwonenden. 
Het vervangen van de riolering is inmiddels voor 90 
procent klaar. Op dit moment worden de Valge en de 
Wierde klaar gemaakt voor het asfalteren. Dat gebeurt 
deze maand. Ook worden bomen langs de rijbaan 
geplant. De Van Starkenborghstraat is al klaar. De straat 
geeft een mooi beeld van hoe de rest van de herinrichting 
er uit komt te zien. De bestrating is voor een groot deel 
met machines gelegd. Zo is de lichamelijke belasting 
van de medewerkers beperkt. 
Het dorp wordt ingericht als 30 kilometer zone. Om het 
verkeer af te remmen, worden op bepaalde punten 
versmallingen aangebracht, zoals op de Leensterweg 
bij de entree van het dorp. De werkzaamheden starten 
binnenkort en zijn naar verwachting begin december klaar. 

Wehe-den Hoorn
Aannemer Koninklijke Oosterhof Holman vernieuwt de 
Mernaweg in Wehe-Den Hoorn. 
Ongeveer 2 kilometer rijbaan wordt aangepakt. De 
oude weg en de fundering zijn verwijderd en er is 
nieuwe riolering aangelegd. Daarna is de fundering 
vernieuwd en is de weg opnieuw geasfalteerd. Ook is 
er een klinkerstrook aangebracht. Daardoor lijkt de weg 
smaller. De verkeersveiligheid wordt zo vergroot. Ook 
de maximale snelheid van 30 kilometer zorgt voor meer 
veiligheid voor spelende kinderen, fietsers en andere 
kwetsbare verkeersdeelnemers. Het geluid van het 
wegverkeer neemt ook af. 
Tot slot krijgt de stoep nieuwe klinkers en komt er 
beplanting. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden 
rond de kerst klaar. De weg kan dan weer jaren mee!

Wethouder Eltjo Dijkhuis is blij met de ontwikkelingen: 
“De voortgang van dit grote project gaat voorspoedig. 
Dat is een verdienste van de lokale aannemers. Hiermee 
zetten we een belangrijke stap op weg naar nog prettiger 
en veiliger wonen in Het Hogeland.” 

Van het college |  Plan om gemeentehuis Bedumte verkopen

GGD vaccineert tijdelijk in De 
Blauwe Schuit in Winsum 
Voor een corona-vaccinatie 
kunt u in de gemeente Het 
Hogeland terecht bij de 
tijdelijke locatie van de GGD in 
De Blauwe Schuit in Winsum. 
Hier vaccineert de GGD vanaf maandag 1 november 6 
weken lang op elke maandagmiddag van 13 uur tot 16 
uur. Daarna wordt bekeken of dit verlengd wordt. 
Op diverse plekken in de provincie Groningen is de 
GGD tijdelijk aanwezig voor meer informatie over de 
corona-vaccinatie. Als u wilt, kun u zich ook meteen 
laten vaccineren.
Kijk voor meer informatie op: https://ggd.groningen.nl/
gezondheid/coronavirus/locaties-corona-vaccinaties/

Gratis Energiescan sportclubs
Sportclubs kunnen met een gratis Energiescan veel 
geld besparen. Maar wat is een Energiescan? Kom naar 
de inspiratiesessie op 16 november met de wethouders 
Kristel Rutgers (Energietransitie en Klimaatbeleid) en 
Theo de Vries (Sport en Bewegen). Het Huis voor de 
Sport Groningen een toelichting geeft.

Verenigingen die meedoen, krijgen advies waarmee 
ze energie kunnen besparen. Clubs krijgen hulp 

om maatregelen te nemen die geen of weinig geld 
kosten, maar die wél veel opleveren. Voor grotere 
investeringen kijken we samen wat de mogelijkheden 
zijn, bijvoorbeeld het aanvragen van subsidie.

Komt u langs op 16 november? De bijeenkomst is 
in de kantine van VV Winsum en start om 19:30 uur. 
Aanmelden kan via e.bakker@hvdsg.nl.

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Telefoon: 
E-mail: 
Website:  
WhatsApp:

088 - 345 8888
gemeente@hethogeland.nl
www.hethogeland.nl
06 - 114 505 30

Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum                                                     
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen

Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk
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Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het kappen van 8 bomen, St Annerweg 8 (21-10-
2021) • Het kappen van een eik, Julianalaan 22 A (27-10-2021• 
Het kappen van vier bomen, Schultingastraat 2 (21-10-2021) 
• Het verbouwen van het pand, Schoolstraat 4 (25-10-2021) • 
Het kappen van een eik, Julianalaan 22 A (27-10-2021)
Groningen-Eemshaven • Het realiseren van een 
onderdoorgang, ter hoogte van de spoorlijn (G 526) (21-10-
2021)
Houwerzijl • Het kappen van een beuk, Hoofdstraat 48 (22-
10-2021)
Kloosterburen • Het uitbreiden van een woning, Haven 16(26-
10-2021)
Sauwerd • Het plaatsen van een dakkapel, Schoolstraat 18 
(25-10-2021)
Leens • Het restaureren van een rijksmonument, Hoofdstraat 
35 (27-10-2021)
Uithuizen • Het wijzigen van een reeds verleende vergunning, 
Oude-Dijk 59A (25-10-2021)
Ulrum • Het bouwen van een woning en het aanleggen van 
een uitrit, nabij Ceres in Ulrum (27-10-2021)
Usquert • Het brandveilig gebruiken van een kindcentrum, 
Burg Geerlingstraat 2 (22-10-2021)
Winsum • Het kappen van 17 essen, nabij de kruising De 
Meeden (26-10-2021)
Zuurdijk • Het plaatsen van een kleine windmolen, Hoofdweg 
16 (25-10-2021)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor:
Bedum • Het kappen van 8 bomen, St Annerweg 8 (27-10-
2021) • Het kappen van vier bomen, Schultingastraat 21 (27-
10-2021)
Den Andel • Het legaliseren van een buitenpodium, Kruisweg 
6 (27-10-2021)
Hornhuizen • Het bouwen van weegbrughok en fietsenschuur, 
Dijksterweg 2 (21-10-2021)
Houwerzijl • Het kappen van een beuk, Hoofdstraat 48 (27-
10-2021)
Kloosterburen • Het kappen van een japanse sierkers, 
Kloostersingel 30 (27-10-2021)
Leens • Het kappen van een esdoorn (herplantplicht), nabij 
Tammenssingel 5 (25-10-2021)
Pieterburen • Het kappen van 2 elzen, Oudedijksterweg 6 (27-
10-2021)
Uithuizen • Het kappen van een den, Herman Colleniuslaan 6 
(26-10-2021)
Uithuizermeeden • Het kappen van 2 eiken, 2 essen en 1 

esdoorn, Derk Berendslaan 13 (26-10-2021)
Winsum • Het wijzigen van een kozijn, Hoofdstraat W 3 (22-
10-2021)
Zoutkamp • Het kappen van een dennenboom en eikenboom, 
De Schans 32 (26-10-2021)
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: 
Bedum • Het verhogen van een garage dak, het wijzigen van 
de gevels en intern verbouwen,
Sperwer 1 (27-10-2021)
De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes 
vermeld.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend 
voor:
Uithuizen • Een vogelshow van 25 november 2021 t/m 27 
november 2021,
St-Vincentiusstraat 6 (26-10-2021)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is 
betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti¬veerd 
be¬zwaar 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 
standplaatsvergunning verleend voor:
Zoutkamp  • Een standplaatsvergunning voor een kaasbus, 
nabij Marnestraat (25-10-2021)
Warffum, Uithuizermeeden, Uithuizen en Roodeschool • 
Een standplaatsvergunning voor een informatiebus van Delta 
Fiber Netwerk, (28-10-2021)
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.

Ontwerpbesluiten
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig 
gebruik van een kindcentrum aan Burg. Geerlingstraat 2 in 
Usquert (uitgebreide procedure).

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken 
bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning te verlenen het brandveilig gebruik van 
een kindcentrum aan Burg. Geerlingstraat 2 Usquert

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die 
daarbij horen, inzien van 4 november tot en met 16 december 
2021. U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de 
publieksbalie van het 
gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat West 1, 9981 AA 
Uithuizen. Als u de stukken wilt inzien, maakt dan een afspraak 
via 088-3458888.

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze 
schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 
burgemeester en wethouders 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 redenen daarvoor te bevatten.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig 
gebruiken van een school aan de Langelandsterweg 1 in 
Uithuizermeeden (uitgebreide procedure).

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken bekend 
dat zij het voornemen hebben om op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning 
te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een school aan 
de Langelandsterweg 1 in Uithuizermeeden.

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die 
daarbij horen, inzien van 4 november tot en met 16 december 
2021. U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de 
publieksbalie van het 
gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat West 1, 9981 AA 
Uithuizen. Als u de stukken wilt inzien, maakt dan een afspraak 
via 088-3458888.

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze 
schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 
burgemeester en wethouders 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 redenen daarvoor te bevatten.

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. 3 november 2021

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

Hogelandplein op Promotiedagen
Op 9 en 10 november is het weer zover. De 
Promotiedagen van het bedrijfsleven vinden 
dan plaats in MartiniPlaza in Groningen. De 
Promotiedagen zijn hét netwerkevent voor 
ondernemers in het Noorden. Voor de gemeente 
een mooie etalage om ons zelf te laten zien én 
onze ondernemers een podium te bieden.

Daarom doen we samen met onze ondernemers mee. 
U vindt ons op het Hogelandplein. Het Hogelandplein 
is dé plek om te netwerken. Ontmoeten is dan ook 
het thema dit jaar.

Bent u ondernemer? Kom langs! Bijvoorbeeld tijdens 
ons Happy Hour van 16.00 tot 17.00 uur. Beide 
dagen is de beurs geopend van 12.00 tot 22.00 uur.

Energiecoach | Adviesgesprek 
aanvragen kan nog net!
Herman maakte een afspraak voor een adviesgesprek 
met energiecoach Dingena: “Zij zag direct dat één 
muur van het oude deel van ons huis tóch te isoleren 
is. Een energiecoach kijkt er toch anders tegenaan 
dan dat je zelf doet.” Ook een adviesgesprek 
aanvragen? Dat kan nog tot en met 21 november.  
www.regionaalenergieloket.nl.

Uitbreiding bedrijventerrein Het Aanleg Winsum dichterbij
 Het college heeft ingestemd met het beeldkwaliteitsplan 
en het voorontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Het 
Aanleg’. De plannen gaan over de uitbreiding van het 
bestaande bedrijventerrein Het Aanleg in Winsum.   

De plannen laten zien  hoe bebouwing en de inrichting 
van het terrein vorm krijgen. 
Zo zorgt de uitbreiding van Het Aanleg in Winsum voor 
kavels voor zes ‘publieksgerichte’ bedrijven. Daarnaast 
worden langs de Schouwerzijlsterweg zeven woon-werk 
kavels gerealiseerd. Ingezet wordt op de bouw van 
vrijstaande woningen van één bouwlaag met een kap. 

Bij de aanpak Schouwerzijlsterweg staat het landschap 
centraal. Aan de straatkant gaan de watergang, groene 
voortuinen en wisselende architectuur het beeld bepalen. 
Ook wordt de weg opnieuw ingericht. Dit is goed voor de 

verkeersveiligheid. Zo wordt het wegprofiel meer naar 
het noorden verplaatst. Op deze manier komt aan de 
kant van het Winsumerdiep meer ruimte voor planten 
en bomen. Daarnaast krijgt de Schouwerzijlsterweg een 
snelheidslimiet van 30 kilometer.

Na de terinzagelegging worden opmerkingen en 
zienswijzen verwerkt en beantwoord. Vervolgens wordt 
het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd 
voordat deze definitief door de raad wordt vastgesteld. 
Naar verwachting vindt de vaststelling rond de zomer 
van 2022 plaats. De uitgifte van kavels start in het najaar 
van 2022. 

Gemeentenieuws 



Begroting 2022
Het Hogeland krijgt weer lucht
 
Volgende week woensdag, 10 november, behandelt 
de gemeenteraad de begrotingsvoorstellen 
voor 2022 van het college van burgemeester en 
wethouders. Die begroting laat een overschot van 
ruim twee miljoen euro zien. De financiële positie 
van de gemeente is gunstiger dan eerder dit jaar 
werd gedacht.

Ook voor de komende jaren worden overschotten 
verwacht. Maar er zijn onzekerheden. De belangrijkste 
inkomstenbron van gemeenten is het Gemeentefonds. 
Het Rijk werkt aan een herziening van dat fonds. De 
voorstellen die er nu liggen, pakken voor Het Hogeland 
ongunstig uit. De gemeente moet het jaarlijks met 
miljoenen euro’s minder doen. Het college hoopt dan 
ook dat die voorstellen van tafel gaan.

In het voorjaar leek het er nog op dat er flink bezuinigd 
moest worden. In 2020 stelde de gemeenteraad al een 
bezuinigingspakket vast. Maar dat bleek onvoldoende 
om de financiële situatie op orde te krijgen. Meer 
bezuinigingen leken nodig.

Situatie valt mee

Een paar maanden geleden werd echter duidelijk dat de 
situatie meeviel. De uitkering die de gemeente van het 
Rijk ontvangt, was hoger dan verwacht. Dat komt vooral 
omdat het Rijk de gemeenten meer geld geeft voor de 
jeugdzorg. De kosten voor die zorg drukten flink op de 
begroting. Om die zorg te kunnen blijven bieden, moest  

 
de gemeentelijke spaarpot worden aangesproken. Nu het 
Rijk meer geld geeft voor jeugdzorg wordt het financiële 
beeld gunstiger. Daardoor kan de reservepositie ook 
worden verbeterd. Die stond stevig onder druk.

Ook het bezuinigingspakket dat de gemeenteraad 
in 2020 vaststelde, werpt vruchten af. Hoewel van 
sommige maatregelen nog moet blijken of ze de 
gewenste besparingen gaan opleveren. Verder vallen 
de belastinginkomsten mee. Dat komt vooral door de 
groei in de Eemshaven.

Belastingen amper omhoog

Door de redelijke financiële positie stelt het college de 
raad voor de gemeentelijke belastingen heel bescheiden 
te verhogen. Die verhoging volgt de inflatie ongeveer. 
De rioolheffing gaat zelfs met 20 euro omlaag. Al met 
al betalen Hogelandsters in 2022 minder belasting dan 
dit jaar.

Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Het college vindt het belangrijk dat de nieuwe 
gemeenteraad verder kan bouwen aan een gezonde 
gemeente Het Hogeland. Daarvoor is financiële 
armslag nodig. Het college is tevreden dat de nieuwe 
gemeenteraad die armslag krijgt. Maar het college heeft 
ook zorgen over de financiële toekomst. Het Rijk geeft 
gemeenten feitelijk te weinig geld om goed te kunnen 
besturen. Het college vindt daarom dat ‘Den Haag’ de 
financiering van gemeenten beter moet regelen.

Inkomsten
Waar komt het geld vandaan?

Uitgaven 
Waar gaat het geld naartoe?

Verschillende 
uitkeringen 
van het Rijk

Inkomsten 
belastingen en 
heffingen
Zoals:

Onroerende 
zaak belasting

Afvalstoffen
heffing

Leges

Rioolheffing

Andere 
inkomsten

Zoals:

Omzet Werkplein 
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Overige
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€ 43,2 miljoen € 11,3 miljoen
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overschot 

2021: 
€ 2,3 miljoen
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bestuur en 
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bestuurders
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raadsleden
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leefomgeving
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Economie
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Bestaand beleid voortgezet

Tot de komst van de nieuwe gemeenteraad wil het 
college blijven inzetten op de leefbaarheid in de dorpen. 
De centrumplannen voor Uithuizen, Winsum, Bedum 
en straks ook Leens blijven belangrijk. Óók voor de 
omliggende dorpen. Het college vindt het ook van 
belang dat de economie wordt gesteund. Met ingang 
van volgend jaar komt er een speciaal fonds voor 
ondernemers. De problemen rond de aardbevingen en 
de versterkingsoperatie blijven aandacht houden. ‘We 
maken meters’, schrijven burgemeester en wethouders 
in de begroting. Hogelandsters die minder goed kunnen 
meekomen in de samenleving kunnen ook op aandacht 
rekenen. Zo is het college verheugd dat de regeling 
voor gratis openbaar vervoer voor Hogelandsters die 
het niet breed hebben blijft bestaan.

De gemeente Het Hogeland bestaat nu bijna drie jaar. 
‘We laten onze opvolgers een gemeente na die robuust 
en degelijk is’, schrijft het college tevreden.
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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. • Werkzaamheden Margrietlaan/Beatrixlaan/Irenelaan 
Bedum. Vanaf maandag 8 november 2021 wordt gewerkt aan 
de riolering in de omgeving van de Margrietlaan,  Beatrixlaan 
en Irenelaan in Bedum. Ook wordt de bestrating vernieuwd. 
Het werk duurt tot mei 2022.
Bewoners worden tijdig door de aannemer per brief ingelicht 
over de planning en wanneer de woning niet bereikbaar is met 
de auto.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met het KCC van de gemeente Het Hogeland op 
088-3458888.

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. 

Roodeschool
Van dinsdag 27 oktober tot en met woensdag 3 november 2021 

werken we aan de Ripperdahof. De weg is dan afgesloten 
tussen Ubbegalaan en Bauwemalaan.

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.

Zandeweer
Hoofdstraat Zandeweer is van maandag 15 november tot en 
met vrijdag 19 november 2021 afgesloten van de Poelweg 
tot aan de Veilingweg. Borden geven aan waar u langs kunt. 
Omwonenden krijgen een brief van de aannemer. De afsluiting 
is vanwege kabelwerkzaamheden  rondom de Veilingweg 1a.

Provinciale wegen
Kijk op groningenbereikbaar.nl (website van provincie 
Groningen) voor werkzaamheden over provinciale wegen 
zoals de N361 en de N363.

Waterwegen, dijken en bruggen
Kijk op de website van Waterschap Noorderzijlvest.

Afval | Bladkorven
Het is weer herfst. De tijd van bladeren 
op de straat en op de stoep. Om 
overlast te voorkomen zijn wij  aan de 
slag met veegmachines en bladblazers. 
Maar alle bladeren weghalen in de 
hele gemeente? Dat lukt niet. Heeft u 
overlast van bladeren in uw straat? En 
wilt u ze bij elkaar vegen als wij ze dan 
weghalen? Dat waarderen we zeer! 

Elk najaar plaatsen we bladkorven. In 
onze uitgestrekte gemeente lukt dat niet overal. Maar we 
hebben nu toch op 84 plekken in de gemeente korven 
staan. Die zijn er voor blad van gemeentelijke bomen. 
Heeft u blad verzameld van particuliere bomen? Probeer 
of u het in uw groene container kwijt kunt. Lukt dat niet en 
staat er een bladkorf bij u in de buurt waarin nog ruimte 
is? Dan mag dat ook. Maar: takken en ander tuinafval 
horen niet thuis in de korven. Die zijn er 
alleen voor bladeren. 

Een goede tuinman haalt overigens  
niet al het blad weg maar gebruikt ze  
voor de tuin. Bladeren zijn een goed  
winterdek voor bolgewassen en vaste  
planten. Ze zorgen ook voor natuurlijke  
bemesting. En voor insecten en kleine  
zoogdieren zijn ze een perfecte schuilplek  
en een bron van voedsel. 

Wilt u weten waar de bladkorven staan?  
U vindt ze op www.hethogeland.nl/bladkorven 

Gemeentenieuws 


