
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:
 - Casemanager Jeugd

 
Kijk voor meer informatie op hethogeland.nl/vacatures

Werk voor Het Hogeland

Dank je wel
Het college van Het Hogeland 
wil alle inwoners bedanken 
voor hun blijvende inzet 
en geduld in deze pittige  

coronatijd. Dit vraagt veel, van iedereen. Houd 
goede moed.

Dienstverlening | 
Openingstijden en 
bereikbaarheid gemeente 
rondom de feestdagen
Rond de feestdagen zijn wij op andere tijden bereik-
baar dan u van ons gewend bent:

Telefonische bereikbaarheid
Maandag 20 december tot en met vrijdag 31 
december, van 09.00 uur tot 15.00 uur. U kunt ons 
bellen via 088 – 345 88 88. Voor spoedgevallen en 
calamiteiten buiten deze tijden zijn wij ook bereikbaar 
op dit nummer.

De gemeentehuizen in Winsum en Uithuizen zijn van 
20 december tot en met 30 december open op de 
volgende dagen:  

Winsum:
 - Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 

16.30 uur (en op woensdagavond) en op vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur. Vrijdag 31 december 
gesloten. 

Uithuizen:
 - Maandag 20 december van 08.30 tot 16.30 uur
 - Dinsdag 21 december van 08.30 tot 16.30 uur
 - Maandag 27 december van 08.30 tot 16.30 uur
 - Dinsdag 28 december van 08.30 tot 16.30 uur 

Maak altijd een afspraak
Een nieuw paspoort of rijbewijs nodig? Maak hiervoor 
altijd eerst een afspraak. 
Dat kan via www.hethogeland.nl/afspraak. Of bel: 
088 - 345 88 88.

Het college gaat met ingang van volgend jaar een 
mobiel inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA) 
inzetten. Vanaf 1 januari 2022 is er iedere woensdag-
middag een KCA-kar te vinden in Het Hogeland. De 
eerste woensdag van de maand staat de KCA-kar in 
Uithuizen, de tweede woensdag in Bedum, de derde 
woensdag in Winsum en de vierde woensdag in Leens. 
De exacte plaats van de KCA-kar in de dorpen wordt 
binnenkort bekend gemaakt via het gemeentenieuws en 
de gemeentelijke social media.   
De dienstverlening van de gemeente breidt hiermee uit 
omdat er ook in Uithuizen een punt is voor inwoners om 
hun KCA te brengen. De gemeente wil het inwoners 
makkelijk maken om afval te scheiden. Brengen van 
KCA is altijd gratis. De KCA-kar is een proef voor een 
jaar. Na dat jaar wordt de proef geëvalueerd. 
De KCA-kar is een speciale vrachtwagen met daarin ver-
schillende bakken voor zuren, logen en ander chemisch 

afval. In de KCA-kar scheiden medewerkers van Milieu-
dienst Groningen zorgvuldig alle verschillende soorten 
KCA die gebracht worden. Inwoners kunnen daarnaast 
hun KCA nog steeds brengen naar de milieustraten in 
Usquert en de Duinkerkenstraat in Groningen. Onder 
klein chemisch afval vallen afvalsoorten als verf, accu’s, 
batterijen, kit, lijm, medicijnen en nagellak.
De buitendienst van de gemeente richt zich steeds meer 
op hun belangrijkste taak, het beheer en onderhoud van 
de openbare ruimte. Daarom is besloten dat er vanaf 1 
januari 2022 geen inzameling van KCA of ander afval 
meer plaatsvindt op de gemeentewerven.

Van het college |  Proef met KCA-kar in Uithuizen, Bedum, 
Winsum en Leens

Vrijwilligers in het zonnetje
Op 7 december was het Nationale Vrijwilligersdag. 
Wethouder Mariette de Visser reikte daarom aan 2 vrij-
willigers van Verpleeghuis De Twaalf Hoven in Winsum 
de eerste Hogelandster vrijwilligersattenties uit. 

Met deze attentie sprak zij haar waardering uit aan alle 
mensen in Het Hogeland die vrijwilligerswerk doen. 
“Zonder hun inzet bestaat er geen sociaal maatschap-
pelijk leven. Meer dan 4000 mensen in Het Hogeland 
leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Dat waarderen 
wij als gemeente enorm. Daarom zetten wij samen 
met Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland deze vrij-
willigers jaarlijks in het zonnetje. Vrijwilligers die zijn 
aangemeld via hun organisatie ontvingen de attentie de 
afgelopen week ook. Ze kregen een gezelschapsspel: 
‘kletspot’.

Houtrook | u ziet het niet maar het is er wel
Als u in huis uw houtkachel, pelletkachel of open haard 
aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke 
stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen 
veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de 
gezondheid van uzelf en van anderen in uw omgeving 
opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet. Wilt 
u toch de kachel of open haard aansteken? Kijk dan 
op stookwijzer.nu. Hier vindt u ook tips waarmee u de 
uitstoot van schadelijke stoffen kunt beperken.

Wist u dat…
 - één op de drie Nederlanders last heeft van 

houtstook?
 - blootstelling aan houtrook directe klachten van de 

luchtwegen kan geven zoals hoesten en benauwd-
heid?

 - rook via roosters en ramen bij de buren kan binnen-
dringen?

 - u overlast kunt verminderen door de manier waarop 
u hout stookt?

Ervaart u overlast?
Ga altijd eerst in gesprek met de stoker(s). De meeste 
mensen zijn bereid om hun stookgedrag aan te passen. 

Bijvoorbeeld door de houtkachel minder vaak aan 
te doen. Lukt dat niet, dien dan een klacht in bij de 
gemeente, GGD of via Stookwijzer.nu. 

Wilt u meer informatie over de gevolgen van hout 
stoken voor het milieu en de gezondheid van uzelf en 
uw omgeving? Check dan de website van voorlichtings-
organisatie Milieu Centraal: milieucentraal.nl/stooktips

Tips om minder geur- en rookoverlast te 
veroorzaken:

Uit

15.5%

1 Laat de houtkachel, pel-
letkachel of openhaard uit 
bij windstil of mistig weer. 

2 Stook alleen droog 
hout.

Glasvezel | Vragen en antwoorden
Een betrouwbare en snelle internetverbinding is een be-
langrijke voorwaarde om mee te kunnen in de samenle-
ving van vandaag en morgen. Glasvezel biedt een kans 
voor inwoners en ondernemers om die verbinding te 
maken. 
Glasvezel is de beste techniek voor snel internet. 
Gemeente Het Hogeland wil de aanleg van glasvezel in 
de bebouwde kom daarom  snel en soepel laten verlopen. 
Als u vragen heeft over glasvezel dan kunt u terecht op  
www.hethogeland.nl/glasvezel Hier vindt u een overzicht
van de meest gestelde vragen en onze antwoorden.

Steunouders gezocht  
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Soms kunt u 
daar als ouder wel wat helpende handen bij gebruiken. 
Heeft u tijd en ruimte om een gezin een hart onder 
de riem te steken? Door heel praktisch een dagdeel 
per week een gastvrij thuis te bieden aan één of meer 
kinderen? Meldt u dan aan als vrijwillige steunouder!

Kijk op steunouder.nl/hethogeland of neem contact op 
met steunoudercoördinator Sabine Snellen van Vol-
lenhoven. Telefonisch bereikbaar via: 06 51 50 04 10, 
of via de mail: hethogeland@steunouder.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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Maak het inbrekers niet te makkelijk!
Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden 
aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij 
minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang 
gaan dan bijvoorbeeld in de zomer. 
Graag geven we u enkele tips wat u kunt doen om een 
woninginbraak te voorkomen:
 - Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik 

tijdschakelaars en bewegingssensoren.
 - Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als u 

alleen even boodschappen gaat doen of de hond uit 
gaat laten.

 - Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur 
zitten.

 - Leg waardevolle spullen uit het zicht.
 - Start een buurtpreventiegroep in uw buurt, bijvoor-

beeld via Whatsapp.

 - Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een 
oogje in het zeil kunnen houden.

 - Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt 
liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, betekent 
een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Tot slot: wacht niet totdat uzelf slachtoffer wordt, maar 
zorg preventief voor goed hang-en-sluitwerk. Kijk op de 
website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (het CCV) voor een erkende slotenmaker 
met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) bij u in 
de buurt. Bewoners met dit keurmerk hebben tot 80% 
minder kans op een inbraak. Verschillende inboedelver-
zekeringen geven korting als uw huis PKVW-gecertifi-
ceerd is.

Afval | Wat doe je met de kerstboom na de kerstdagen?
Heeft u een boom met kluit dan kunt u die misschien her-
planten. In uw eigen tuin of misschien wel in de tuin van 
een buurman, vriend(in) of kennis. Kunt u de kerstboom 
niet herplanten of heeft een boom zonder kluit? Knip of 
zaag de boom dan in stukken en stop het bij het groente- 
fruit en tuinafval in de groene container.  

Lukt dat niet? Dan kunt u uw kerstboom inleveren bij 
een van de afvalbakken voor kerstbomen die in de 
gemeente staan. Dat is gratis. Plekken, data en tijden 
vindt u hiernaast. 

Maak gebruik van een van de mogelijkheden. Samen 
houden we de buurt zo schoon en veilig. 

Dag Plaats Plek Tijd

Dinsdag 28 december Lauwersoog Strandweg, parkeerplaats tegenover de fitnessplaats 10.00 - 14.00 uur

Woensdag 29 december Zoutkamp S.H. Woldringhstraat 2, op het plein 10.00 - 14.00 uur

Donderdag 30 december Leens R. Ritzemastraat 2 10.00 - 14.00 uur

Dinsdag 28 december Pieterburen Hoofdstraat 78 10.00 - 14.00 uur

Donderdag 30 december Winsum Winsumerdiep 1 10.00 - 14.00 uur

Woensdag 29 december Bedum De Vlijt, op de parkeerplaats 10.00 - 14.00 uur

Woensdag 29 december Warffum Westervalge 4, op de parkeerplaats 10.00 - 14.00 uur

Dinsdag 28 december Uithuizen Kerkplein 1, tegenover het gemeentehuis 10.00 - 14.00 uur

Donderdag 30 december Roodeschool Zuster Kortestraat 99, op de parkeerplaats 10.00 - 14.00 uur

Een echte BOCK heeft doppen 
op!

Carbidschieten is een prachtige 
traditie tijdens de jaarwisseling. Maar 
je moet wel weten wat je doet. Veel 
ongelukken bij het carbidschieten 
zijn te voorkomen door een BOCK 
(Bewust Oplettende Carbid Knaller).

De BOCK is een ervaren carbidschieter die toekijkt 
op de uitvoering van het carbidschieten aan de hand 
van vijf veiligheidstips. Kijk voor meer informatie op 
wieisdebock.nl of volg ons op Instagram, Facebook of 
Twitter #WieisdeBOCK

5 TIPS 
1. Bereid je goed voor
Houd het klein. Informeer op tijd bij je gemeente naar 
de voorwaarden, vergunningen en coronamaatregelen 
men en houd je aan de maximale toegestane groeps- 
grootte.
2. Bescherm jezelf en anderen
Een echte BOCK heeft doppen op! Gebruik gehoor-
bescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te 
beschermen. Dit geldt ook voor de andere aanwezigen.
3. Zorg voor EHBO
Zorg dat er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn 
zoals zand om te doven, water om te koelen en een 
blusdeken. Zo kun je snel handelen als er toch iets 
verkeerd gaat.
4. Gebruik goed materiaal
Een echte BOCK heeft ballen! Gebruik alleen een 
melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet 
met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel 
en zorg dat de bus na het ontsteken niet achteruit kan 
schieten.
5. Ontsteek het carbid veilig
Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je 
aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de 
bus zitten. Zorg dat iedereen op veilige afstand van de 
melkbus en elkaar staat.

Drugsvondst | Terrein in 
Zandeweer gesloten 
Om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen is 
een terrein aan Zevenhuizen in Zandeweer gesloten.

Burgemeester Henk Jan Bolding heeft op 6 december 
2021 een terrein aan de Zevenhuizen in Zandeweer 
voor 1 jaar 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.  
Bijvoorbeeld overlast, inbraak en brandgevaar. Daarom 
kan de burgemeester een huis, schuur 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.

Dienstverlening | Proef met 
gemeentelijk ontmoetingspunt 
in Bedum

Onlangs zijn we een proef gestart met een gemeente-
lijk ontmoetingspunt in Bedum. U kunt daar terecht 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 rijbe-
wijzen kunt u op afspraak terecht in de gemeentehui-
zen in Winsum en Uithuizen. Met deze proef willen we 
inzicht krijgen in de behoeften en wensen van inwoners 
over het contact met de gemeente.
Het ontmoetingspunt is iedere woensdagmiddag van 
12.00 tot 16.00 uur geopend. Locatie: De Meenschaar, 
Kapelstraat 9 Bedum

Dienstverlening | De gemeente dichterbij: hoe kunnen we dat 
het beste doen?
We werken aan de verbetering van onze dienstverle-
ning. We vinden het belangrijk dichtbij onze inwoners 
te staan. Daarom hebben we in april dit jaar een tevre-
denheidsonderzoek gedaan. Nu gaan we graag met u 
in gesprek. Hoe kunnen wij als gemeente dichterbij u 
staan? Welke goede ideeën heeft u? Deel uw ideeën 
via stemvanonshogeland.nl. Dat kan nog tot en met 30 
december! 

Daarna beoordelen we de binnengekomen ideeën op 
haalbaarheid. Vervolgens kunnen inwoners stemmen 
op de haalbare ideeën. De vijf haalbare ideeën met de 
meeste stemmen worden in 2022 uitgevoerd.
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Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan 
met 088 - 345 8888. 

Werk in uitvoering

Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Adorp • Het kappen van een eik, Onder de Wieken 25 
(6-12-2021)
Baflo • Het wijzigen van de bestemming naar woonfunctie, 
Kostersgang 3 (2-12-2021)
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel, Kerkuil 19 (6-12-
2021)
Eenrum • Het plaatsen van een tuinberging, J.J. Willingestraat 
15 (4-12-2021)
Leens • Het kappen van 2 bomen, R. Ritzemastraat 1 (6-12-
2021)
Pieterburen • Het bouwen van een toilet in de molen, op de 
hoek van Hoofdstraat en Oosterweg (8-12-2021)
Tinallinge • Het kappen van 10 wilgen, De Vennenweg 3 (2-
12-2021)
Uithuizen • Het aanpassen van de gevel, Hoofdstraat-West 38 
(8-12-2021) • Het bouwen van 10 woningen, Maarweg en aan 
de St. Annastraat (voorlopig) (3-12-2021) • Het kappen van 
een wilg, Talmaweg 40 (2-12-2021) • Het uitbreiden van een 
woning, Botter 1 (3-12-2021)
Usquert • Het uitbreiden van de woning, Wadwerderweg 44 
(6-12-2021)
Winsum • Het kappen van een berk, Ranumerweg 14 (3-12-
2021) • Het verbouwen van de kerk, Kerkpad 10 (3-12-2021)
Zuidwolde • Het kappen van een boom, Oosterseweg 17 (7-
12-2021) • Het kappen van een dennenboom, Beijumerweg 3 
(8-12-2021)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Baflo • Het bouwen van een woning en het aanleggen van een 
uitrit, Torenvalk 6 (voorlopig) (6-12-2021)
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel, Fuut 21 (7-12-2021) 
• Het plaatsen van een dakkapel, Grutto 14 (9-12-2021)
Eenrum • Het tijdelijk wijzigen van het bestemmingsplan voor 
een standplaats, Raadhuisstraat nabij 10 (8-12-2021)
Houwerzijl en Wehe-den Hoorn • Het kappen van 8 bomen, 
rondom de Proostertil bij de begraafplaats aan de Zwarteweg 
en rondom de Scholtenstil bij Mernaweg 64 (6-12-2021)
Lauwersoog • Het uitbreiden van een recreatiewoning, Rob-
benoort 13 (2-12-2021)
Noordwolde • Het tijdelijk plaatsen van een mantelzorgunit, 
Plattenburg 2 (8-12-2021)
Onderdendam • Het bouwen van een aanbouw, Bedumerweg 
46 (8-12-2021)
Oosternieland • Het bouwen van een woning, Battenweg 11 
(8-12-2021)
Sauwerd • Het kappen van een kastanjeboom, Provinciale-
weg 13 (7-12-2021)
Ulrum • Het splitsen van een bedrijfsruimte, Haarlanden 4 C 
(6-12-2021)
Winsum • Het aanbrengen van beschoeiing en plaatsen van 
een schutting, Violenstraat 23 (7-12-2021)
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.

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Uithuizen • Het bouwen van een woning, Heermalaan 5 
(voorlopig) (2-12-2021) Usquert • Het kappen van 33 bomen, 
Oude Dijk 9 (2-12-2021)

Zoutkamp • Het bouwen van een loods, Reitdiepskade (naast 
nr. 21 G) in Zoutkamp (6-12-2021)

De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes 
vermeld.

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

Roodeschool • Het legaliseren van een berging, Ripperdahof 
1 (6-12-2021)
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.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergun-
ning verleend voor:

Eenrum, Sauwerd en Winsum • Een standplaatsvergunning 
Foodtruck 10-12 en 17-19 december 2021, Winsum, Eenrum 
en Sauwerd (7-12-2021)

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.

Ontwerpbesluit
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure), Eemshornweg 1 te Eemshaven

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Het Hogeland maakt bekend dat zij voornemens 
zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:

Eemshornweg 1, 9979XK, Wagenborg Stevedoring B.V., voor 
het veranderen van de inrichting. 

Inzage
Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit en bijbehorende 
stukken ter inzage moeten leggen. De stukken zullen met 
ingang van 16 december 6 weken ter inzage worden gelegd in 
het gemeentehuis van de gemeente het Hogeland in Uithuizen. 
In verband met de coronamaatregelen dient vooraf telefonisch 
een afspraak te worden gemaakt om de stukken in te zien en 
dit kan via 088-3458888.

Zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een 
schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Het Hogeland. Voor het geven 
van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een 
week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te 
maken met Het Hogeland, telefoonnummer 088-3458888.

Beroep
Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning 
kunt u te zijner tijd alleen indienen als u in de zin van artikel 
1.2, lid 1 van de algemene wet bestuursrecht een zienswij-
ze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsver-
gunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in 
staat bent geweest.

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

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een 
kindcentrum op de locatie De Volle Handt 1 in Warffum

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het brand-
veilig gebruiken van een kindcentrum op de locatie De Volle 
Handt 1 in Warffum.

Inzien
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf  16 december 2021 gedurende 6 
weken tijdens kantooruren bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis 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 onderbouwen
Houdt u er rekening mee dat u voor het indienen van 
een beroepschrift 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 behandeling van dit verzoek moet u 
griffierechten betalen.

Bedum
•  In de nieuwe straten Smient, Rietgans, Meerkoet, Poelsnip 

en Kuifeend werken we aan de inrichting. De werkzaamhe-
den duren 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. 

•  De Witsenborgstraat is tot zaterdag 28 mei 2022 afgeslo-
ten. De afsluiting geldt tussen de Folkerdastraat en Foelki-
usstraat. Aan deze straten werken we aan vernieuwing en 
versterking van woningen. Met borden staat aangegeven 
waar u langs kunt. 

•  We werken we aan de riolering in de Margrietlaan, Beatrixlaan 
en Irenelaan in Bedum. De wegen zijn afgesloten tot 22 mei 
2022. Bestemmingsverkeer kan via de Parallelweg. 

Leens
De Wierde en Valge zijn afgesloten tot en met vrijdag 24 
december 2021. De weg krijgt een nieuwe inrichting. Omlei-
dingsborden geven aan waar u langs kunt.

Winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar tijdens de  
werkzaamheden.
Meer informatie: https://hethogeland.nl/plannen-per-dorp/ 
wehe-den-hoorn-leens-ulrum 

Noordwolde
Tot en met 17 december 2021 is de Noordwolderweg ge-
deeltelijk afgesloten. We werken aan de waterleiding. Borden 
geven aan waar u langs kunt. We doen het werk in gedeeltes:

Pieterburen
Tot en met 24 december 2021 werken we aan kabels en 
leidingen in de Hoofdstraat. Aan de oneven zijde gaat het om 
het gedeelte tussen de inrit Hoofdstraat 50 tot en met huis-
nummer 107. Aan de even zijde gaat het om het gedeelte 
vanaf huisnummer 96 tot en met 132. Gedeeltes van ongeveer 
50 meter worden om de beurt afgezet. Borden geven aan waar 
u langs kunt. 

Stitswerd
De Jacob Tilbusscherweg is bij huisnummer 24 afgesloten tot 
en met 17 december 2021. Omleidingsborden geven aan waar 
u langs kunt.  

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

Zandeweer
Hoofdstraat Zandeweer is tot en met vrijdag 17 december 
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 kabel-
werkzaamheden 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.

Gemeentenieuws 


