
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

We hebben ruimte voor een:

 - Ervaren salarisadministrateur
 - Projectleider Informatiemanagement
 - Projectleider Doorontwikkeling Functioneel Beheer
 - Projectleider Civiele Techniek
 - Bode

 
Kijk voor meer informatie op hethogeland.nl/vacatures

Ter voorbereiding op door de raad te nemen 
besluiten worden voorstellen eerst in een voorberei-
dend raadsoverleg besproken. 
Op woensdag 1 december a.s. vinden twee raads-
overleggen plaats.  
Raadsoverleg I, aanvang 16.30 uur tot 18.30 uur

Op de agenda:
 - Najaarsnota (1e gedeelte)
 - Controleprotocol en normenkader ten behoeve 

van de accountantscontrole 2022
 - Stedenbouwkundigplan Kooistraat e.o. Kantens
 - NPG-project “Centrumplan Leens”
 - Bijdrage inpassingskosten programma verster-

kingsopgave
 - Verordening Erepenning gemeente Het Hogeland
 - Raadsoverleg II, aanvang 19.00 tot 22.00 uur 

Op de agenda:
 - Najaarsnota (2e gedeelte)
 - Indienen NPG-project “Nieuw Roakeldais”
 - Verordening maatschappelijke ondersteuning 

2022
 - Beleidsplan jeugdsozen “Ruimte voor jongeren”
 - Monitor Sociaal domein   

Raadsoverleg live volgen
De raadsoverleggen worden gehouden in de 
raadszaal van het gemeentehuis te Uithuizen.
Vanwege de beperkende maatregelen in verband 
met het corona-virus kan de vergadering niet door 
belangstellenden worden bijgewoond. 
Wel kan ter vergadering door belanghebbenden 
worden ingesproken naar aanleiding van de geagen-
deerde voorstellen (zie onderstaand). 

De vergaderingen zijn 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 30 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 actueel geldende 
coronamaatregelen. 
Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op 
de website raadhethogeland.nl.

Werk voor Het Hogeland

Het college wil een gemeentelijke Erepenning instellen. 
Een voorstel wordt op 15 december 2021 in de gemeente- 
raad behandeld. Het is de bedoeling dat de regeling per  
1 januari 2022 ingaat.

De Erepenning komt beschikbaar voor organisaties 
en natuurlijke personen. Die hoeven niet persé in de 
gemeente Het Hogeland te wonen; de voordracht voor 
een Erepenning kan door iedereen worden gedaan. Ook 
de gemeente zelf kan een organisatie of een natuurlijke 
persoon voordragen. 

Voordrachten worden beoordeeld door een onafhan-
kelijke adviescommissie. Daarin hebben verschillende 
maatschappelijke stromingen zitting. De adviezen van de 
commissie zijn niet bindend. Het college van burgemeester 
en wethouders beslist uiteindelijk over de voordracht.
Burgemeester Henk Jan Bolding: “We voelen als 
gemeente de behoefte om mensen en organisaties die 
langdurig de nek uitsteken ten bate van de samenleving 
in gemeente Het Hogeland een blijvende blijk van waar- 

dering te kunnen geven. De Erepenning moet daarin 
gaan voorzien.”

Houders van de Erepenning ontvangen naast die penning 
een draagspeld en een oorkonde. Ze kunnen met hun 
goedkeuring worden bijgeschreven in een speciaal 
register. Op dit moment is nog niet bekend wie het 
kleinood gaat ontwerpen. De procedure daarvoor wordt 
binnenkort gestart.

Op de gemeentelijke website komt een formulier waarmee 
personen of organisaties kunnen worden voorgedragen.

Van het college |  College wil erepenning instellen

Uithuizermeeden | Het ‘lint’ in ere hersteld
Op 11 november bezochten we een paar eigenaren 
in Uithuizermeeden die hun pand hebben verbouwd – 
of aan het verbouwen zijn – tot levensloopbestendige 
woningen. Hiervoor hebben zij subsidie gekregen vanuit 
de regeling ‘Dynamiek aan het Lint’, of vanuit ‘Plus 
op 4 centrumplannen’ met geld vanuit het Nationaal 
Programma Groningen. Het doel van deze regelin-
gen is om te voorkomen dat winkels lang leegstaan en 
daarmee ook de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.

Dit pand aan de Hoofdstraat is een uitstekend voorbeeld van de 
verandering die we wilden bereiken met de subsidie. Het leeg-
staande winkelpand is gesloopt en de oorspronkelijke buiten-
gevel is in oude glorie hersteld. Zo ontstond een levensloopbe-
stendig huis ontstaan met een slaapkamer en badkamer op de 
begane grond. De gemeente en ook Libau, de onafhankelijke 
adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed 
in Groningen en Drenthe, waarderen de kwaliteit van de ver-
bouwing zeer. 

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “Winkeleigenaren die hun 
pensioen zagen verdampen, omdat ze hun pand niet 
konden verkopen, zijn hiermee geholpen en tegelijk 
spelen we in op de toenemende vraag naar levensloop-
bestendige woningen. Zo behouden we de levendigheid 
van het dorp. En kunnen mensen naarmate ze ouder 
worden gewoon in Uithuizermeeden blijven wonen. 
Het is mooi om te zien welke prachtige resultaten de 
subsidies hebben opgeleverd.”

 
Met ‘Waddenvarkens’ aan de Bergsmastraat is er weer een 
slagerij in Uithuizermeeden. Wethouder Eltjo Dijkhuis: “Er 
was duidelijk veel steun voor het plan voor deze slagerij. Dat 
begrijp ik wel, Waddenvarkens past daar zo goed! Inwoners 
hebben zelfs massaal geld gedoneerd via een crowdfunding 
actie. En aan plannen die veel mensen steunen, werken we als 
gemeente graag mee.”

Dit statige pand aan de Kerkstraat wordt verbouwd. Hesco 
Bouw maakt hier, met subsidie, 6 koopappartementen: 3 in de 
oudbouw en 3 in de nieuwbouw van het pand. De karakteristie-
ke voorgevel blijft behouden. De woningen op de verdiepingen 
zijn straks bereikbaar met een lift.

Centrumplannen gemeente Het Hogeland
Gemeente Het Hogeland investeert in de toekomst 
en leefbaarheid van de dorpen in haar gemeente. De 
dorpen die ook een regiofunctie hebben, dat wil zeggen 
dat inwoners uit de omliggende dorpen daar veel van 
hun (dagelijkse) boodschappen doen, worden nog eens 
extra versterkt vanuit de centrumplannen. Deze ontwik-
kelingen passen bij de ‘versterking van vitale dorpen 
binnen gemeente Het Hogeland’ zoals vastgesteld in het 
collegeprogramma.

De vroegere Hubo aan de Hoofdstraat wordt verbouwd tot 4 
appartementen. Twee daarvan zijn op de begane grond en 
levensloopbestendig. De verbouwing op de begane grond en 
de aanpak van de voorgevel worden door de gemeente ge-
subsidieerd met geld uit Nationaal Programma Groningen. Op 
de foto v.l.n.r.: Wethouder Eltjo Dijkhuis, Maria Smits-Nienhuis 
(architect), Jacob Buikema (opdrachtgever).

Naast Uithuizermeeden worden ook de functionaliteit en 
uitstraling van de centra van Bedum, Winsum en Uithuizen 
in de gemeente versterkt. Lees meer over de centrum-
plannen op https://hethogeland.nl/centrumplannen

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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Vervolgonderzoek nabijheid |  
Proef met gemeentelijk 
ontmoetingspunt in Bedum 
per 1 december 2021
De gemeente Het Hogeland werkt de komende jaren 
verder aan de verbetering van haar service. Als vervolg 
op het tevredenheidsonderzoek in april, gaan we dit 
jaar nog met inwoners in gesprek hoe we dichterbij 
onze inwoners kunnen komen te staan. Hiervoor zet 
de gemeente onder meer het nieuwe online platform 
‘stemvanonshogeland.nl’ in. Tegelijkertijd start een 
proef met een gemeentelijk ontmoetingspunt in Bedum. 
 

Inzicht in wensen en behoeften
Het tijdelijke ontmoetingspunt is in de bibliotheek van 
Bedum (Meenschaar, Kapelstraat 9). Inwoners uit 
Bedum en omgeving zijn hier tot eind februari 2022 
iedere woensdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur 
van harte welkom. Voor vragen, het doorgeven van 
een klacht of melding of het maken van een digitale 
afspraak met de gemeente. Voor het aanvragen of 
ophalen van paspoorten of rijbewijzen kunnen zij op 
afspraak terecht in de gemeentehuizen van Winsum 
en Uithuizen. Met deze proef wil de gemeente meer 
inzicht krijgen in de behoeften en wensen van inwoners 
over het contact met de gemeente. 

Onderdendam | Twee ruimtes 
gesloten vanwege drugsvondst
Om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen zijn 
2 ruimtes aan de Stadsweg in Onderdendam gesloten.

Burgemeester Henk Jan Bolding heeft op 18 november 
2021 2 ruimtes aan de Stadsweg in Onderdendam voor 
3 maanden gesloten. Hij deed dit nadat de politie hier 
drugs heeft gevonden en in beslag genomen.

Gevaar drugs
Drugshandel zorgt voor meer criminaliteit. Ook kunnen 
er voor omwonenden gevaarlijke situaties ontstaan. Bij-
voorbeeld overlast, inbraak en brandgevaar. Daarom 
kan de burgemeester een huis, schuur, ruimte of terrein 
sluiten als er drugs worden gevonden. Dat staat in 
artikel 13b van de Opiumwet.

Help mee en houd Het Hogeland veilig
Heeft u vermoedens van een drugspand? Bel met de 
politie op 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 
0800-7000. Uw hulp bij het melden van een drugspand 
of hennepkwekerij is belangrijk. Zo helpt u onveilige 
situaties te voorkomen.

Wat mag er eigenlijk in de textielbak?
Naast kleding mag ook huishoudelijk textiel in de  
textielbak, zoals handdoeken, theedoeken en was-
handjes. Schoenen die nog draagbaar zijn, mogen ook, 
net als riemen en tassen. Sokken en zachte knuffels 
zijn ook welkom. Wat er niet in mag? Vloerkleden,  
elektrische dekens, luiers, matrassen en vieze poets-
doeken. Ook kapotte schoenen, dekbedden en kussens 
mogen er niet in. Het materiaal waar deze spullen van 
gemaakt zijn, is niet goed te recyclen. 

Zorg dat de spullen die u in de textielbak stopt, schoon 
én droog zijn. Kapot of versleten is niet erg! Maar laat 
natte spullen eerst even drogen. En verpak ze goed, 
bijvoorbeeld in een afvalzak, zodat ze in de bak niet 
alsnog nat of vies worden. Knoop schoenen en sokken 
aan elkaar: dan blijven ze samen en kunnen ze beter 
worden hergebruikt. En, een weetje: doe de afvalzak 

niet meer dan driekwart vol. Met een te grote zak 
blokkeert de opening van de textielbak nogal eens. Dan 
lijkt het of de bak vol is terwijl dat nog niet zo is. En 
dan kunnen anderen hun 
spullen er niet meer in 
kwijt. 

Als het nog een ronde 
mee kan, kunt u natuurlijk 
de spullen ook naar een 
kringloopwinkel brengen. 
Of doe eens mee met een 
Ketting Kledingruil in uw 
buurt! 

CO-vergiftiging
Katja van Ederen, vakspecialist Brandveilig Leven; 
“CO-vergiftiging kan je voorkomen door thuis goed te 
ventileren, zodra de verwarming of installatie bij jou gaat 
branden.”

Nu het kouder wordt en de verwarming aan gaat, vraagt 
de brandweer extra aandacht voor koolmonoxide. Een 
onzichtbaar en geurloos gas dat vrijkomt bij onvolledi-
ge verbranding van een verbrandingstoestel, zoals cv- 
installatie, geiser, (pellet)kachel of openhaard. Een gas 
dat bij te hoge concentratie in een ruimte kan leiden 
tot een koolmonoxidevergiftiging: levensgevaarlijk en 
lastig te herkennen. De eerste symptomen zijn vaak 
vaag en kunnen lijken op griep, een ziektebeeld dat juist 
ook in het stookseizoen vaker voorkomt. Gelukkig kun 
je een vergiftiging met een paar simpele maatregelen 
voorkomen! 

 - Ventileer: houd ventilatieroosters schoon en zet ze 
open of zet een raampje op een kiertje. 

 - Controleer: laat jaarlijks jouw verbrandingstoestel 
door een vakman controleren. 

 - Alarmeer: plaats een koolmonoxidemelder; deze 
waarschuwt jou op tijd voor een levensgevaarlijke 
situatie.

Meer weten over koolmonoxide? Start CO-wijzer.nl en 
maak je huis veilig. 

Aardbevingswaaier
In 2019 werd de Aardbevings- 
waaier Het Hogeland gemaakt. 
Deze waaier is aan alle inwoners 
van de gemeente gestuurd. In de 
waaier zijn de belangrijkste organi-
saties te vinden die kunnen helpen 
wanneer u vragen of problemen 
heeft als gevolg van de aard- 
bevingen. Er zijn vier nieuwe bladen 
gemaakt met nieuwe informatie. 
Deze willen we graag aan onze 
inwoners aanbieden. Bij onder 
meer huisartsen en gezondheids- 
centra in de gemeente kunt u de 
nieuwe bladen voor de waaier 
afhalen. Dat kan ook aan de balie 
van de gemeente in Winsum en 
in Uithuizen.

Welke bladen moet u vervangen?
De waaier bestaat uit losse bladen. Hierdoor is het 
makkelijk nieuwe bladen toe te voegen en oude te 
vervangen. Wanneer u de vier nieuwe bladen heeft 
opgehaald, stopt u de twee blauwe bladen bij het 
thema ‘gezondheid’ in de waaier. Het gele blad met de 
gegevens van IMG komt in plaats van het blad met de 
gegevens van TCMG. Het groene blad van Verster-
kingspunt Het Hogeland vervangt u met de oude, want 
op het nieuwe blad staat het nieuwe telefoonnummer 
van het versterkingspunt. 

Mocht u vragen hebben over de aardbevingswaaier, 
neemt u dan gerust contact op met ons Programma-
team Aardbevingen. 
Telefoon: 088 - 345 8888 
E-mail: aardbevingen@hethogeland.nl

‘Nieuw Roakeldais’
Het college wil een project over het Op Roakeldais- 
terrein in Warffum indienen bij Nationaal Programma 
Groningen. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee 
in te stemmen.

Het Op Roakeldais-terrein is een belangrijke ontmoe-
tingsplaats in Warffum. Ook voor regionale, landelijke 
en internationale evenementen. Na meer dan dertig jaar 
is het terrein toe aan vernieuwing. Wethouder Dijkhuis: 
“Al jarenlang staat Warffum cultureel met stip op de 
kaart. Vanuit een aantal organisaties ligt er nu een plan, 
en hiermee maken we cultuurdorp Warffum nog mooier 
en sterker.” Ook wethouder De Visser is enthousiast: 
“Het waarmaken van Nieuw Roakeldais betekent niet 
alleen een dorpshuis en onderdak voor veel verenigin-
gen uit Warffum. De vernieuwde plek biedt kansen voor 
bestaande én nieuwe evenementen waarvan het hele 
Hogeland voordeel heeft!”

Het plan gaat onder meer uit van verduurzaming van de 
hal en verbetering van de toegangsweg en de parkeer-
gelegenheid. Ook is er aandacht voor ‘vergroening’. 

Als de gemeenteraad een positief besluit neemt wordt het 
project ingediend bij Nationaal Programma Groningen. 
Dit biedt nog geen zekerheid. Het bestuur van Nationaal 
Programma Groningen moet akkoord gaan met het 
plan en de gevraagde bijdrage. Dit gebeurt op advies  
van een onafhankelijke commissie. Daarna moet de  
gemeenteraad het geld nog toekennen. Het gaat om 
een investering van ruim 3,5 miljoen euro. Daarvan 
moet 2,5 miljoen van Nationaal Programma Groningen 
komen. Stichting Eigendom Dorpshuis Warffum draagt 
ruim een miljoen euro bij. Het college vindt het besluit 
‘een stap in de goede richting’.
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Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan 
met 088 - 345 8888. 

Werk in uitvoering
Bedum • In de nieuwe straten Smient, Rietgans, Meerkoet, 
Poelsnip en Kuifeend werken we aan de inrichting. De werk-
zaamheden 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. Ridderbos-
straat 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. • Vanaf 13 september 
2021 werken we aan de riolering in de Margrietlaan, Beatrixlaan 
en Irenelaan in Bedum. De wegen zijn afgesloten van 8 november 
2021 tot 22 mei 2022. Bestemmingsverkeer kan via de Parallelweg. 

Leens
De Wierde en Valge zijn afgesloten voor alle verkeer vanaf 
maandag 16 augustus tot en met vrijdag 24 december 2021. De 
weg krijgt een nieuwe inrichting. Omleidingsborden geven aan 
waar u langs kunt. Winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar 
tijdens de werkzaamheden.
Meer informatie: https://hethogeland.nl/plannen-per-dorp/we-
he-den-hoorn-leens-ulrum
Bekijk de afsluiting van Wierde en Valge op de kaart.

Noordwolde 
Van 22 november tot en met 17 december 2021 is de Noord-
wolderweg gedeeltelijk afgesloten. We werken aan de waterlei-
ding. Borden geven aan waar u langs kunt. We doen het werk 
in gedeeltes:
22 - 26 november: bij  huisnummer 7
29 november - 3 december: bij huisnummer 9
6 - 10 december: bij huisnummer 13
13 - 17 december: bij huisnummer 38

Roodeschool 
Van 22 november tot en met 26 november 2021 is de Hooiland-
seweg bij de kruising met de Laanweg en de Zuster Kortestraat 
afgesloten. Borden geven aan waar u langs kunt. Fietsers en voet-
gangers kunnen over het voetpad. Bedrijven blijven bereikbaar.

Stitswerd 
De Stitswerderweg is bij huisnummer 30 afgesloten van 22 
november tot en met 26 november 2021.
De Jacob Tilbusscherweg is bij huisnummer 24 afgesloten van 
13 december tot en met 17 december 2021. Omleidingsborden 
geven aan waar u langs kunt.

Warffum • Aan de Oostervalge N363 bij afslag Dr. R. Rijkens-
straat 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 24 december 2021 is de door-
gaande weg vanaf de kruising van de N361/Borgweersterweg 
tot de kruising Mernaweg/Aagtsweg gestremd. Omleidings-
borden 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. Winkels en 
bedrijven zijn gewoon bereikbaar tijdens de werkzaamheden.
Meer informatie: https://hethogeland.nl/plannen-per-dorp/wehe-
den-hoorn-leens-ulrum. Bekijk de afsluiting van de Mernaweg 
op de kaart.

Zandeweer
Hoofdstraat Zandeweer is van maandag 15 november tot en 
met vrijdag 3 december 2021 afgesloten van de Poelweg tot 
aan de Veilingweg. Borden geven aan waar u langs kunt. Om-
wonenden 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.

Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Eenrum • Het slopen van het hoofdgebouw, Plantsoenstraat 4 
(15-11-2021) • Het vervangen van de kozijnen, Burg. Wiersum-
straat 19 (13-11-2021)
Lauwersoog • Het uitbreiden van een recreatiewoning, Rob-
benoort 13 (11-11-2021)
Leens • Het bouwen van een woning en schuur, nabij Wierde 
13 (17-11-2021) • Het vervangen van een schuur, Strengstraat 
5 (16-11-2021)
Onderdendam • Het bouwen van een aanbouw, Bedumerweg 
46 (16-11-2021)
Uithuizen • Het versterken van een rijksmonument, Hoofd-
straat-West 83 (12-11-2021)
Ulrum • Het kappen van een boom, Ir. A.J.van den Brielweg 1 
(17-11-2021) • Het uitbreiden van de woning, De Lijnbaan 52 
(16-11-2021)
Vierhuizen • Het herontwikkelen van de camping, Hoofdstraat 
49 (15-11-2021)
Warffum • Het kappen van een linde, Torenweg 18 in Adorp 
(11-11-2021) • Het plaatsen van zonnepanelen, Hoofdstraat 13 
(11-11-2021)
Winsum • Het aanbrengen van beschoeiing en plaatsen van 
een schutting, Violenstraat 23 (16-11-2021)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Adorp • Het kappen van een esdoorn en een populier, Provin-
cialeweg 12 (16-11-2021)
Baflo • Het bouwen van een woning, Tinallingerweg 15 
(voorlopig) (17-11-2021)
Bedum • Het verhogen van een garage dak, het wijzigen van 
de gevels en intern verbouwen, Sperwer 1 (12-11-2021) • Het 
wijzigen van de gevel, Irenelaan 16 (18-11-2021)
Kantens • Het realiseren van een mestbassin, Usquerderweg 
11 (16-11-2021)
Lauwersoog • Het kappen van 4 populieren (herplantplicht), 
nabij parkeergarage (17-11-2021)
Saaxumhuizen • Het bouwen van een nieuw voorhuis, Horn-
sterweg 1 (11-11-2021)
Tinallinge • Het bouwen van een werktuigenberging, Abbe-
weersterweg 4 (16-11-2021)
Uithuizen • Het bouwen van een woning, De Vredelaan 1 
(voorlopig) (15-11-2021) • Het bouwen van een woning, De 
Vredelaan 9 (voorlopig) (11-11-2021) • Het plaatsen van een 
vlaggenmast, Alberdalaan nabij 3 (17-11-2021)
Winsum • Het verwijderen, verplaatsen en aanplanten van be-
groeiing,Centrum diverse locaties (18-11-2021)
Zoutkamp • Het splitsen van de woning, Havenstraat 2 (18-
11-2021)
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 wethou-
ders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend 
voor:
Uithuizen • Een sinterklaasintocht 19 en 27 november 2021,
Blink en Hoofdstraat Oost (16-11-2021)
Usquert •  Een sinterklaasintocht 20 november 2021, (17-11-
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. 

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen van een 
bestaande boerderij, het bouwen van een bedrijfswoning met 
drie schuren en het wijzigen van de bestemming/functie naar 
een paardenpension op de locatie Panserweg 1 en 2 in Vier-
huizen

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het gedeelte-
lijk slopen van een bestaande boerderij, het bouwen van een 
bedrijfswoning met drie schuren en het wijzigen van de bestem-
ming/functie naar een paardenpension op de locatie Panserweg 
1 en 2 in Vierhuizen.

Inzien
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf  25 november 2021 gedurende 6 
weken tijdens kantooruren bij de publieksbalie van het gemeen-
tehuis in Uithuizen, Hoofdstraat West 1, 9981 AA Uithuizen. 
Als u de stukken wilt inzien, maakt dan een afspraak via 088-
3458888.

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 rechtbank 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 beroepschrift waartegen u beroep instelt 
of
- het ontwerpbesluit en uw zienswijze
-  eventuele documenten waarmee u uw standpunt kunt onder-

bouwen
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 voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord Nederland een 
verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de be-
handeling van dit verzoek moet u 
griffierechten betalen.

Ontwerpbesluiten
Ontwerpbesluit  omgevingsvergunning voor het renoveren 
van het badmeestershok aan de Oude-Dijk 59 in Uithuizen 
(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 omgevings-
vergunning te verlenen voor het renoveren van het badmees-
tershok aan de Oude-Dijk 59 te Uithuizen.

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die 
daarbij horen, inzien van 25 november 2021 tot en met 6 januari 
2022. U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat 
West 1. Als u de stukken wilt inzien, maakt u 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 archeologisch rijksmonument
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt 
bekend dat zij voornemens is een vergunning te verlenen voor 
graafwerkzaamheden in het kader van de sloop en nieuwbouw 
van een schuur en de versteviging van een woning, op het 
perceel met de kadastrale aanduiding Kantens K34 (rijksmo-
numentnummer 527159, locatie Kloosterweg 25) te Kantens.

U kunt het ontwerpbesluit inzien van 22 november 2021 tot en 
met 3 januari 2022. U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht 
bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Winsum, Hoofd-
straat W 70, 9951 AC Winsum. Als u de stukken wilt inzien, 
maakt u 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 burge-
meester 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.

Para-commerciële Alcoholvergunning 
Op grond van artikel 3 van de Alcoholwet is een verzoek 
ingediend voor het verlenen van een vergunning voor het uitoe-
fenen van het hore¬cabedrijf in de volgende inrichting: 

Kantens  • Kerkstraat 7, 9995 PH  aan Stichting voor Sociaal en 
Cultureel Werk ’t Schienvat  (16-11-2021)

Burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland zijn 
van plan de gevraagde vergunning te verlenen. De ontwerp-
beschikking ligt voor bel¬anghebbenden ter inzage op het ge-
meentehuis te Uithuizen, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen. 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u schriftelijk 
zienswijzen aandragen. Deze zienswijzen moet u binnen zes 
weken (vanaf 24 november 2021) indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, 
Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Gemeentenieuws 


