
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

We hebben ruimte voor een:
 - Projectleider Civiele Techniek
 - Bode

 
Kijk voor meer informatie op hethogeland.nl/vacatures

Werk voor Het Hogeland

Het college legt in december nieuwe regels rond stand-
plaatsen voor aan de gemeenteraad. 
Afgelopen augustus kwam het college met voorstellen 
voor nieuwe regels. Op die voorstellen konden inwoners 
en ondernemers reageren. Die reacties zijn zo veel 
mogelijk verwerkt in het voorstel dat nu naar de raad 
gaat. Het nieuwe beleid gaat naar verwachting begin 
2022 in.
 
Om in de open lucht vanaf een standplaats producten te 
mogen verkopen, hebben ondernemers een vergunning 
nodig. Het gaat bijvoorbeeld om patat-, oliebollen- en 
viskramen. 

Door Europese richtlijnen en gerechtelijke uitspraken 
moeten de regels voor zogenaamde ‘schaarse ver-
gunningen’ worden aangepast. Dit zijn vergunningen 
die door veel inwoners of ondernemers worden aange-
vraagd maar waarvan er slechts één verstrekt wordt.

Tot dusver kreeg dezelfde handelaar jaar op jaar 
dezelfde standplaats. Andere ondernemers kregen 
daardoor moeilijk een kans. Met de nieuwe regels wil het 
college meer ruimte voor concurrentie mogelijk maken.
Voor ondernemers betekent het nieuwe beleid dat ze 
niet vanzelfsprekend jaarlijks een vergunning krijgen 
voor een standplaats. Om ondernemers die al jarenlang 
gebruik maken van dezelfde standplaats aan de nieuwe 
regels te laten wennen, worden de regels geleidelijk 
ingevoerd.

Ook voor de Hogelandsters hebben de nieuwe regels 
gevolgen. Zo komen er in meer dorpen standplaatsen. 
Het college vindt dat van belang voor de leefbaarheid 
maar een standplaats zou het woongenot ook kunnen 
aantasten. Daarom zijn inwoners uitgenodigd hun 
mening te geven over de nieuwe regels. Uit de reacties 
blijkt dat inwoners geen bezwaar maken tegen meer 
standplaatsen.

Van het college |  Nieuwe regels voor vergunningen standplaatsen

Wat te doen met frituurvet of 
bakolie?
Gebruikt frituurvet of bakolie kan het beste worden 
ingeleverd zodat het gerecycled kan worden. Dat is 
goed voor het milieu omdat er biobrandstof van wordt 
gemaakt. Gebruik van biobrandstof leidt tot minder 
gebruik van fossiele brandstof. En dat zorgt voor 
minder CO2-uitstoot en vervuiling door fijnstof.

Waarom is weggooien niet slim?
Gebruikt frituurvet of olie dat wordt weggegooid, komt 
terecht in het riool of bij het restafval. In het riool ver-
oorzaakt het verstoppingen en in het restafval kan het 
niet meer worden gerecycled. Giet het daarom terug 
in de verpakking of in een plastic fles en lever het in. 
Dat kan bij een inzamelpunt in de buurt. U vindt die 
bij de milieustraat, in de meeste supermarkten en bij 
sommige sportclubs. 

Wat te doen met restjes vet in de pan? 
Na braden of wokken, blijven er vaak restjes vet achter 
in de pan. Zorg dat deze niet via de vaatwasser of 
gootsteen in het riool terecht 
komen. Het vet mag bij het 
groente-, fruit- en tuinafval. 
Soms is het handig daarbij 
keukenpapier te gebruiken. 
Grotere hoeveelheden kunt 
u opvangen in een plastic 
fles. Als de fles vol is, kunt 
u deze inleveren. Dat geldt 
ook voor olie waarin bijvoor-
beeld feta of gedroogde 
tomaten wordt bewaard. 
Ook die kunt u opvangen 
en inleveren om te worden 
gerecycled. 

Hogelandster 
gemeentenieuws vanaf 2022 
in De Ommelander 

Vanaf het nieuwe jaar verschijnt het wekelijkse  
Hogelandster gemeentenieuws niet meer in de 
Noorderkrant maar in huis-aan-huiskrant De Omme-
lander. De eerste editie verschijnt op donderdag 6 
januari 2022.  

De wekelijkse publicaties in het gemeentenieuws 
zijn ook digitaal in te zien via www.overheid.nl/over-
uwbuurt. Ook deelt de gemeente het wekelijkse ge-
meentenieuws via de sociale mediakanalen. 

Slim naar de toekomst | Makkelijk bespaard
Apparaten Hoe bespaar ik energie zonder er al te veel moeite voor te hoeven doen? En wat levert dat me dat 
op? In Slim naar de toekomst vindt u deze keer hoe u zorgt dat uw apparatuur niet teveel energie verbruikt. Dat is 
makkelijk bespaard!

5 Slimme tips
1. Koop energiezuinige apparaten
Kijk niet alleen naar de prijs maar ook naar de ver-
bruikskosten. Veel apparaten die wat duurder zijn, 
verbruiken minder energie. Zo bent u uiteindelijk toch 
voordeliger uit. Dit geldt vaak voor koelkasten, wasma-
chines en drogers.

2. Trek de stekker uit het stopcontact 
Soms gebruiken apparaten die op stand-by of uit 
staan toch energie. Trek de stekker uit het stop-
contact of gebruik een zogenaamde stand-by 
killer. Zo bespaart u tot wel 90 euro per jaar!

3.  Laad elektrische apparaten niet langer op dan 
nodig

Apparaat opgeladen? Verwijder hem direct uit het op-
laadpunt. Bijvoorbeeld uw smartphone of  elektrische 
tandenborstel. 

4. Werk zoveel mogelijk op uw laptop of tablet
Pak eens uw laptop of nog beter, uw tablet. Want die 
zijn een stuk zuiniger dan uw desktop. 

5. Niet actief op uw computer? 
Zet het beeldscherm dan uit: die verbruikt de meeste 
energie. Of stel uw computer zo in 
dat het beeldscherm na een paar 
minuten automatisch uit gaat. 

 

Stem van Ons hogeland | Denk mee en stem op een idee: hoe 
kan de gemeente dichtbij zijn? 
De komende tijd gaat de gemeente samen met inwoners 
aan de slag met het thema ‘nabijheid’. 
Dit is een vervolg op de tevredenheidsenquête over 
service en informatievoorziening in april 2021. De 
gemeente betrekt hierbij 100 Hogelandsters die in 
deze enquête aangaven graag mee te denken over het 
thema. Afgelopen week zijn zij persoonlijk uitgenodigd 

om naar het online platform ‘Stem van Ons Hogeland” 
te komen. Maar iedereen die hierover wil meedenken en 
stemmen is hier ook van harte welkom: www.stemvan-
onshogeland.nl 

Van idee naar uitvoering
De vraag aan u als Hogelandster is: Hoe kunnen 
wij als grote gemeente dichtbij zijn? Welke 
goede ideeën heeft u hierover? U kunt ze tot en 

met 30 december 2021 delen via stemvanonshogeland.
nl. Erna worden alle binnengekomen ideeën beoordeeld 
op haalbaarheid. Vervolgens kunt u stemmen op de 
haalbare ideeën. De vijf haalbare ideeën met de meeste 
stemmen worden in 2022 uitgevoerd. De gemeente 
wil hiermee de service en het inwonerscontact verder  
verbeteren. 

“Wij hebben afgelopen jaar een stuk 
minder energie verbruikt door wat 
vaker de tablet te pakken in plaats 
van de computer!”
Familie Bos 

Jongerencollege 
Zondag 5 december 2021 komt het Jongerencolle-
ge van Het Hogeland aan bod in het TV-programma 
‘Helden van het Onderwijs’. Dit wordt uitgezonden om 
16.00 uur op SBS6. Zaterdag 11 december wordt de uit-
zending herhaald om 10.30 uur op SBS6 en om 14.00 
uur op Net5. De opnames werden onlangs gemaakt in 
het gemeentehuis in Winsum.

Presentatrice Nance Coolen sprak met docent Vincent 
Konink, jongerencollegelid Marit Nepperus en wethouder 

Kristel Rutgers. SBS6 
wil met het item laten 
zien hoe Het Hogeland 
College en de gemeente  
samenwerken en hoe Het 
Hogeland College leer-
lingen in staat stelt om 
kennis en ervaring buiten 
school op te doen.

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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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 werkzaamhe-
den 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. Bekijk de afsluiting 
op de kaart. • 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. Kaart afsluiting Prof. 
Ridderbosstraat. • De Witsenborgstraat is vanaf maandag 18 
oktober 2021 tot zaterdag 28 mei 2022 afgesloten. De afslui-
ting geldt tussen de Folkerdastraat en Foelkiusstraat. Kaart 
afsluiting Witsenborgstraat.
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. Bekijk de afslui-
ting op de kaart.

Leens
De Wierde en Valge zijn afgesloten voor alle verkeer tot en 
met vrijdag 24 december 2021.
Omleidingsborden geven aan waar u langs kunt. De
werkzaamheden zijn onderdeel van de verbetering doorgaan-
de
wegen Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum. Meer over de
wegwerkzaamheden: groningenbereikbaar.nl.
Winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar. In Leens is 
ook gestart met werkzaamheden aan de Hoofdstraat. De 
hele doorgaande route in het dorp is tot en met 24 december 
afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt met borden 
omgeleid. Winkels en bedrijven blijven bereikbaar.

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

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. Bekijk de afsluiting op de kaart.

Wehe-den Hoorn
De doorgaande weg vanaf de kruising van de N361/Borg-
weersterweg tot  de kruising Merna/Aagstweg is tot en met 10 
december 2021 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.

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.

Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het bouwen van een woning, nabij Tinallingerweg  (18-
11-2021)
Bedum • Het bouwen van een schuur, Ter Laan 4 (23-11-2021) 
• Het plaatsen van een dakkapel, Grutto 14 (22-11-2021) • Het 
uitbreiden van de woning, De Roterij 33 (22-11-2021)
Eenrum • Het tijdelijk wijzigen van het bestemmingsplan voor 
een standplaats,Raadhuisstraat 10 (23-11-2021)
Lauwersoog • Het verbouwen van het pand, Kustweg 30 (22-
11-2021)
Leens • Het aanleggen van een inrit, nabij Achtervalge 19 
(18-11-2021) • Het kappen van 5 esdoorns, Proosdij 11 (23-
11-2021)
Uithuizen • Het brandveilig gebruiken van het pand, Wilgenhof 
36 (22-11-2021) • Het slopen van een pand, Hoofdstraat-Oost 
13 (24-11-2021) • Het verlengen van de vergunning voor een 
tijdelijke woning, Oude-Dijk 59 A (24-11-2021)
Warffum • Het restaureren van het pedaalwerk van het orgel, 
Torenweg 18 (23-11-2021)
Westernieland • Het kappen van 20 populieren, t.h.v. Noord-
polderweg 6 (23-11-2021)
Winsum • Het plaatsen van een dakopbouw, Tageteshof 4 (22-
11-2021) • Het tijdelijk wijzigen van het bestemmingplan voor 
een standplaats, nabij Obergon 2 (23-11-2021)
Zandeweer • Het kappen van 5 populieren, Molenhorn 34 (23-
11-2021) • Het kappen van een lindeboom, Molenhorn 10 (20-
11-2021) • Het plaatsen van zonnepanelen, Trekweg nabij 2  in 
(18-11-2021)
Zoutkamp • Het bouwen van een gemaal en het ombouwen 
van de keersluis naar een schutsluis, ten zuiden van de Hun-
singosluis (23-11-2021)
Zuidwolde • Het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Ooster-
seweg 37 (18-11-2021)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Adorp • Het kappen van een linde, Torenweg 18 (24-11-2021)
• Het verbreden van een dam en het aanleggen van een duiker, 
nabij Munnikeweg 2 (23-11-2021)
Baflo • Het bouwen van een loods, Sasmaweg 6 (19-11-2021)
Bedum • Het legaliseren van een damwand, Fuut 19 (22-11-
2021) • Het plaatsen van een dakkapel, Ceresakker 26 (25-
11-2021) • Het plaatsen van een schutting, Poelsnip 1 (25-11-
2021)
Kloosterburen • Het bouwen van een schuur, Witherenweg 42 
(25-11-2021)
Lauwersoog • Het bouwen van een woning, Noordergat 1 (25-
11-2021) • Het verbouwen van een woning, Schildhoek 11 (22-
11-2021)
Leens • Het kappen van een es, Valge 2 (19-11-2021)
Uithuizen • Het tijdelijk plaatsen van een woonunit, Bovenhui-
zen 6A  (18-11-2021)
Ulrum • Het kappen van een boom, Ir. A.J.van den Brielweg 1 
(24-11-2021)

Warfhuizen • Het plaatsen van een kap op de achterbouw, 
Baron van Asbeckweg 5 (23-11-2021)
Winsum • Het legaliseren van een berging, fietsoverkapping 
en erfafscheiding, Jasmijnstraat 20 (23-11-2021) • Het plaatsen 
van een tuinhuis en overkapping, Trekweg naar Onderdendam 
34 (24-11-2021)
Zoutkamp • Het aanleggen van lage en middenspanningska-
bels en het plaatsen van een trafostation, nabij Panserweg en 
Robersummerpad (25-11-2021)
Zuidwolde • Het kappen van een es, Wolddijk 82 (24-11-2021)
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.

Geweigerde vergunning
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning geweigerd voor:

Onderdendam  • Het legaliseren van een inrit, Bedumerweg 64 
in Onderdendam (22-11-2021)
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.

Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader van 
het Activiteitenbesluit ontvangen voor:

Sauwerd • Het starten van een bedrijf, Stationsstraat 50 (22-
11-2021)
Sauwerd • Het starten van een bedrijf, Laanweg 5 (22-11-
2021)

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

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend 
voor:

Bedum • Een sinterklaasintocht op 20 november 2021, Bedum 
(18-11-2021)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit 
is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemo-
ti¬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. 

Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), 
Oude-Dijk 2 te Uithuizen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Het Hogeland maakt bekend om de volgende omgevingsver-
gunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), aan:

Voor: het oprichten van een inrichting. De vergunning heeft be-
trekking op de volgende in de Wabo genoemde activiteit: Het 
oprichten en in werking hebben van een vleeskuikenhouderij.

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.

Inzage
Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen in het 
gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland in Uithuizen 
gedurende zes weken ter inzage. De stukken zullen met ingang 
2 december ter inzage worden gelegd.

Beroep en voorlopige voorziening
Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzage-
legging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden 
ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door 
belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van 
beroep zijn griffierechten verschuldigd.

ls beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde 
spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor 
zijn griffierechten verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op de dag na afloop van de be-
roepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met gemeente 
Het Hogeland, telefoonnummer 
088-3458888.

Proef met gemeentelijk 
ontmoetingspunt in Bedum | 
Iedere woensdagmiddag 
vanaf 1 december 
De gemeente werkt de komende jaren verder aan de 
verbetering van de service. Als vervolg op de tevreden-
heidsenquête in april, gaan we dit jaar nog met Hoge-
landsters in gesprek hoe we dichterbij onze inwoners 
kunnen komen te staan. Hiervoor zet de gemeente 
onder meer het nieuwe online platform 'Stem van Ons 
Hogeland' in. Tegelijkertijd start een proef met een ge-
meentelijk 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 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 in 
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. 

Gemeentenieuws 


