
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

Werk voor Het Hogeland

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 calamitei-
ten 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 heeft besloten het contract met Mensen-
werk Hogeland (MH) te verlengen tot 1januari 2024. Dat 
contract liep oorspronkelijk tot 1 januari 2023. Mensen-
werk Hogeland is de uitvoerende organisatie voor het 
welzijns- en maatschappelijkwerk, het jeugd- en jon-
gerenwerk en de onafhankelijke cliëntondersteuning. 
MH helpt en ondersteunt inwoners individueel of in 
groepsverband. Daarnaast biedt MH ondersteuning aan 
inwoners die zelf activiteiten willen organiseren. De jaar-
rapportage 2020 is aan het college en de raad aangebo-
den. Het rapport laat een lichte daling zien in het aantal 

verzoeken om ondersteuning. Ook is er sprake van een
daling van de zwaarte en complexiteit van de gevallen. 
In de rapportage wordt verslag gedaan van de aange-
paste werkwijze vanwege de coronamaatregelen.
De gemeente kan de contracten met Mensenwerk 
Hogeland twee keer met maximaal één jaar verlengen. 
In 2020 heeft het college besloten het contract te 
verlengen met een jaar tot 1 januari 2023. Nu loopt het 
contract tot 1 januari 2024. Voor de periode daarna moet 
de basisondersteuning opnieuw worden gecontracteerd.

Van het college |  Contract met Mensenwerk Hogeland verlengd

Openbare kennisgeving 
verkiezingen gemeenteraad 
Geregistreerde aanduidingen politieke  
groeperingen 
Het Centraal stembureau voor de verkiezingen van 
de leden van de gemeenteraad van de gemeente Het 
Hogeland maakt ingevolge artikel G3, lid 5, van de 
Kieswet het volgende bekend.
In haar vergadering van 15 december 2021 heeft het 
Centraal stembureau de volgende politieke groeperin-
gen geregistreerd:
Aanduiding Gemachtigde Plaatsvervangend 

gemachtigde

Lokaal Sociaal T.J.L. ter Veen J. Dresme

Hogeland Lokaal 
Centraal

N.R. Werkman A.T. Molenhuis

Beroep
Tegen dit besluit kan uiterlijk op de zesde dag na dag-
tekening van de openbare kennisgeving in de Noor-
derkrant, beroep worden ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Beste Hogelandsters,
En wéér verlopen de feestdagen anders dan anders. 
Net als vorig jaar zullen we kerst en oud en nieuw met 
beperkingen moeten vieren. Beperkingen die gevolgen 
hebben voor de intimiteit, gezelligheid, warmte en uitbun-
digheid die die dagen normaal gesproken kenmerken. 
Dat is voor iedereen een wel heel erg zure appel.

Eerder dit jaar leek het allemaal voorspoedig te gaan. 
De teugels konden losser. Ondernemers konden weer 
vrijuit doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Sporten 
kon weer volop. Buiten de deur een hapje eten, gezellig 
wat drinken; het mocht allemaal weer. Dat luchtte flink 
op.

Maar optimisme maakte plaats voor realisme: de klok 
moest worden teruggedraaid. Het aantal besmettingen 
nam toe. De druk op de zorg en de zorgmedewerkers 
schoot weer naar een onacceptabel niveau. Nieuwe 
varianten van het hardnekkige virus doken op.  

En daar staan we dan: in feite terug bij ‘af’. De scholen 
zijn weer gesloten. Winkels en de horeca liggen weer 
aan de ketting; de eigenaren in vertwijfeling. De sport 
ligt weer aan banden. Het zijn rare, verwarrende tijden.

Kerst en oud en nieuw staan in het teken van licht. Van 
hoop. Van optimisme. Laat dat de komende dagen ook 

zo zijn. Hoezeer de beperkingen ook knellen. Hoezeer 
ook u verlangt naar feestdagen die gevierd worden op 
de manier die u gewend bent.

Blijf naar elkaar omzien. Blijf elkaar bemoedigen. Blijf 
naast elkaar staan. In de wetenschap dat ‘normaal’ 
vroeg of laat terugkeert.

Fijne kerstdagen!

Henk Jan Bolding, burgemeester.
Eltjo Dijkhuis, wethouder.
Kristel Rutgers, wethouder.
Mariette de Visser, wethouder.
Theo de Vries, wethouder.

Dienstverlening | De gemeente dichterbij: hoe kunnen we dat het beste 
doen? We gaan graag met u in gesprek! 

Wij hebben al veel verschillende ideeën van inwoners 
ontvangen over hoe wij als gemeente dichtbij kunnen 
zijn. Bent u benieuwd naar deze ideeën of heeft u zelf 
nog een goed idee? Ga dan naar stemvanonshogeland.
nl. U kunt hier uw ideeën nog tot en met 30 december 
2021 delen. Daarna beoordelen we alle binnengekomen 
ideeën op haalbaarheid. Vervolgens kunnen inwoners 
stemmen op de haalbare ideeën. De vijf haalbare ideeën 

met de meeste stemmen worden in 2022 uitgevoerd. 
Ook kunt u op stemvanonshogeland.nl meedoen met 
de peiling ‘inrichten gemeentelijk ontmoetingspunt’. Met 
deze peiling krijgen wij een beter beeld van uw wensen 
en behoeften. Doe mee en laat ons weten of een ont-
moetingspunt volgens u de afstand tot de gemeente 
verkleint. En of u van een ontmoetingspunt gebruik gaat 
maken. 

Dienstverlening | Proef met 
gemeentelijk ontmoetingspunt 
in Bedum: komt u ook langs? 

Deze maand zijn we een proef gestart met een ge-
meentelijk ontmoetingspunt in Bedum. U kunt daar 
terecht met vragen, het doorgeven van een klacht of 
melding of het maken van een digitale afspraak met de 
gemeente. Voor het aanvragen of ophalen van paspoor-
ten of rijbewijzen kunt u op afspraak terecht in de ge-
meentehuizen 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 ont-
moetingspunt is tot 23 februari 2022 iedere woensdag-
middag van 12.00 tot 16.00 uur geopend. Locatie: De 
Meenschaar, Kapelstraat 9 in Bedum. 
Wij ontmoeten u daar graag! 

We hebben ruimte voor een:
 - Casemanager Jeugd
 - Buitengewoon opsporingsambtenaar
 - Beleidsadviseur MKB

 
Kijk voor meer informatie op hethogeland.nl/vacatures

Afval | Bekijk uw afvalkalender 
voor 2022 

De afvalkalender vindt u op hethogeland.nl/afvalka-
lender. Vul uw postcode en huisnummer in voor een 
overzicht van alle ophaaldagen in het nieuwe jaar. 

Tip: in uw agenda
Vanaf 1 januari kunt u de ophaaldagen handig down-
loaden voor in uw digitale agenda. Bijvoorbeeld op uw 
mobiele telefoon. Zo krijgt u een seintje als u het afval 
bij de straat moet zetten. 

Heeft u geen internet?
Misschien weet u iemand die de 
kalender voor u kan uitprinten. Lukt 
dat niet? Bel ons dan op 088-345 
888. We sturen u een papieren 
versie toe.

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

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. 22 december 2021

Werk in uitvoering

Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Bedum het bouwen van een woning, Poelsnip 20 (voorlopig) 
(9-12-2021)
Bedum  • Het kappen van 2 platanen, achter Emmalaan 16 
(10-12-2021) • Het plaatsen van een dakkapel, De Vlijt 22 (14-
12-2021) • Het plaatsen van een dakkapel, Poelsnip 5 (14-12-
2021)
Eemshaven • Het bouwen van een bedrijfspand, Westlob 8 
(13-12-2021)
Eenrum • Het wijzigen van de bestemming, Plantsoenstraat 
4 (15-12-2021)
Kloosterburen • Het kappen van een plataan, achter de 
school aan de Halsemastraat (10-12-2021)

Lauwersoog • Het aanleggen van een tijdelijke slibhub, Haven 
(naast nr. 30 t) (14-12-2021)
Leens • Het kappen van een wilg, achter Valge 59 (10-12-
2021) • Het kappen van een wilg, Valge 55 (13-12-2021) • Het 
vervangen van een brug, nabij Wierde 33 (9-12-2021) • Het 
vervangen van het brugdek (brug Hellenstertil), 't Stort (14-12-
2021)
Roodeschool • Het verbouwen van het pand, Hooilandseweg 
30 (13-12-2021)
Uithuizen • Het kappen van een berk, achter Jan Zijlmasingel 
19 (10-12-2021) • Het kappen van een linde, t.h.v Borgweg 17 
(10-12-2021) • Het plaatsen van 29 tijdelijke woningen, Nijver-
heidsweg (14-12-2021)
Warffum • Het bouwen van een woning, Borkum 4  (voorlopig) 
(13-12-2021) • Het kappen van een linde, t.h.v. A.G. Bellstraat 

4 (10-12-2021) • Het kappen van een prunus, Helmer Mole-
mastraat 31 (14-12-2021)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van 20 bomen, J. Kremer-
straat 5 (13-12-2021)
Winsum • Het kappen van een els, t.h.v. Zijlvestweg 11 (10-
12-2021) • Het kappen van een meidoorn, t.h.v. Geert Rein-
dersstraat 18  (10-12-2021) • Het kappen van een wilg, achter 
Steenbakkerij 22 (10-12-2021)
Zuidwolde • Het vervangen van een schuur, Pastorielaan 9 
(15-12-2021)

Het vervolg van de vergunningen en meer publicaties 
leest u op de volgende pagina.

Bedum In de nieuwe straten Smient, Rietgans, 
Meerkoet, Poelsnip en Kuifeend werken we aan de 
inrichting. De werkzaamheden duren tot eind januari 
2022. Op sommige momenten zijn de straten gestremd. 
De woningen blijven altijd bereikbaar voor de hulpdien-
sten.  Aanwonenden hebben een brief met informatie 
gekregen. • Vanaf 13 september 2021 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. 
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 huisnummer 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. 
Warffum Aan de Oostervalge N363 bij afslag Dr. R. 
Rijkensstraat tot voorbij afslag Westerhornsterweg 
werken we tot ongeveer eind januari 2022 aan kabels 
en leidingen. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. 
Provinciale wegen Kijk op groningenbereikbaar.nl 
(website van provincie Groningen) voor werkzaamhe-
den over provinciale wegen zoals de N361 en de N363.
Waterwegen, dijken en bruggen Kijk op de website 
van Waterschap Noorderzijlvest.

Afval | Wat doe je met de kerstboom na de kerstdagen?
Heeft u een boom met kluit dan kunt u die misschien 
herplanten. 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 die 
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 hieronder. Ook in de tweede week van januari 
kunt u uw boom daar kwijt.

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

Hinderapp | Voor het melden van geur- en geluidshinder van 
bedrijven in uw buurt
Sinds september kunt u via de Hinderapp snel en 
eenvoudig geur- en geluidsoverlast van bedrijven in uw 
buurt melden. Meteen op de plek én het moment dat u 
het opmerkt. Ook milieuklachten kunt u indienen via de 
Hinderapp. Deze neemt de Omgevingsdienst Groningen 
in behandeling.
Met gebruik van de Hinderapp helpt u mee om zichtbaar 
te maken wat er gebeurt in uw leefomgeving. De 
Hinderapp geeft u, de provincie Groningen, Omgevings-
dienst Groningen en de gemeente inzicht in de geur- en 

geluidshinder die inwoners ervaren van bedrijven. Dat is 
belangrijke informatie bij het maken van nieuw provinci-
aal milieubeleid. Zo werken we samen aan een veilige 
en schone leefomgeving.
Via een interactieve kaart kunt u alle ingediende meldingen 
en klachten zien. De webapplicatie telt inmiddels 180 ge-
bruikers en er zijn al meer dan 150 meldingen ingediend. 

Nieuwsgierig? Kijk op hinderapp.nl

Kantens | Vaststelling 
stedenbouwkundig plan 
belangrijke stap voor 
versterkingsopgave 
De gemeenteraad van Het Hogeland keurde woensdag-
avond 15 december het stedenbouwkundig plan goed. 
Dit plan gaat over de Kooistraat, Meidoornstraat en 
delen van de Bredeweg en de Pastorieweg in Kantens. 
Een belangrijke stap voor de bewoners in de verster-
kingsopgave. Wethouder Eltjo Dijkhuis: ‘De start van 
de uitvoering van de versterking van woningen komt 
zo dichterbij. Hoewel niemand op de versterking zit te 
wachten, is die wel noodzakelijk om inwoners veilig te 
laten wonen. En de versterking biedt ook kansen om 
het dorpse karakter van Kantens te versterken en ver-
duurzamen. Het stedenbouwkundig plan legt hiervoor 
de basis. Een plan dat samen met bewoners tot stand 
is gekomen. Het wordt de komende jaren taai, maar als 
ik kijk naar dit plan dan ben ik er van overtuigd dat wij 
er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat er over enkele 
jaren een prachtige wijk is teruggebouwd.’

Tijdelijke weg voor bouwverkeer
Het dorp zal vanaf volgend jaar jarenlang te maken 
hebben met bouwwerkzaamheden en -verkeer. Het is 
een wens van het dorp om voor het bouwverkeer een 
tijdelijke weg aan te leggen. Samen met betrokkenen 
bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor een tijdelijk 
bouwterrein en -weg voor aannemers en bouwverkeer.
Informatie over het stedenbouwkundig plan en vragen 
en antwoorden hierover vindt u op: https://hethogeland.
nl /aardbevingen/versterking/versterking-kantens 

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.

Plaats Dag Plek Tijd

Bedum Woensdag 29 december
Dinsdag 11 januari

Op de parkeerplaats, op de hoek van De Vlijt en  
De Vrije Gang

10.00 - 14.00 uur

Lauwersoog Dinsdag 28 december
Maandag 10 januari

Op de parkeerplaats aan de Strandweg, tegenover 
de fitnessplaats

10.00 - 14.00 uur

Leens Donderdag 30 december
Woensdag 12 januari

R. Ritzemastraat, in de buurt van het gemeentehuis 10.00 - 14.00 uur

Pieterburen Dinsdag 28 december
Maandag 10 januari

Aan de Hoofdstraat, in de buurt van Bezoekerscentrum 
Waddenkust

10.00 - 14.00 uur

Roodeschool Donderdag 30 december
Woensdag 12 januari

Zuster Kortestraat 99, op de parkeerplaats 10.00 - 14.00 uur

Uithuizen Dinsdag 28 december
Maandag 10 januari

Op het Kerkplein, tegenover het gemeentehuis 10.00 - 14.00 uur

Warffum Woensdag 29 december
Dinsdag 11 januari

Aan de Westervalge, op de parkeerplaats bij de 
glasbakken

10.00 - 14.00 uur

Winsum Donderdag 30 december
Woensdag 12 januari

Aan het Winsumerdiep, achter het Boogplein 10.00 - 14.00 uur

Zoutkamp Woensdag 29 december
Dinsdag 11 januari

Op het plein aan de S.H. Woldringhstraat, op de 
hoek met de Hunsingokade

10.00 - 14.00 uur

Stooktips

Stook geen geÏmpreg-
neerd of geverfd hout. 

Volg de instructie bij de 
kachel of haard voor het 
aansteken van het vuur.
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Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan 
met 088 - 345 8888. 

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Adorp • Het kappen van een eik, Onder de Wieken 25 (14-
12-2021)
Baflo • Het bouwen van een woning, Grauwe Kiekendief 3 
(voorlopig) (9-12-2021) • Het wijzigen van de bestemming van 
bijeenkomstfunctie naar woonfunctie, Kostersgang 3 (14-12-
2021)
Den Andel • Het renoveren van een woning, Oosterweg 28 
(13-12-2021)
Groningen - Eemshaven • Het realiseren van een onderdoor-
gang, ter hoogte van de spoorlijn (G 526) (14-12-2021)
Houwerzijl • Het plaatsen van een kunstwerk , op de hoek van 
Hoofdstraat/Molenstraat (10-12-2021)
Leens • Het kappen van 2 bomen, R. Ritzemastraat 1 (14-12-
2021) • Het restaureren van een rijksmonument, Hoofdstraat 
35 (13-12-2021) • Het vervangen van een schuur, Strengstraat 
5 (9-12-2021)
Sauwerd • Het plaatsen van een dakkapel, Schoolstraat 18 
(15-12-2021)
Uithuizen • Het vervangen van de bestaande dakkapel, Ha-
vendwarsweg 15 (13-12-2021)
Warffum • Het wijzigen van de gevel, Pastorieweg 29 (10-12-
2021)
Winsum • Het kappen van 47 bomen, langs de provinciale weg 
(9-12-2021)
Winsum • Het kappen van een es, Violenstraat 35 (15-12-
2021)
Zoutkamp • Het bouwen van een loods, hal 1 en 2 (eerste 
fase) Reitdiepskade (naast nr. 21 G) (13-12-2021)
Zuidwolde • Het kappen van een dennenboom, Beijumerweg 
3 (9-12-2021)
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:

Baflo • Een standplaatsvergunning voor oliebollenverkoop op 

31 december 2021, op het parkeerterrein bij de Coop (10-12-
2021)
Leens • Een standplaatsvergunning voor Noten & Zuidvruch-
ten verkoop, warenmarkt (14-12-2021)
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.

Vaststelling facetbestemmingsplan 
Gebouwd Erfgoed Het Hogeland
Op woensdag 10 november heeft de raad van de gemeente 
Het Hogeland het facetbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed 
Het Hogeland vastgesteld. De gemeente Het Hogeland hecht 
veel belang aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving, en in het bijzonder haar erfgoed. De cultuurhistori-
sche, landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarde van 
panden en gebieden komt, mede als gevolg van de aardbe-
vingsproblematiek, steeds meer onder druk te staan. 

De raad van de gemeente Het Hogeland heeft daarom een 
bestemmingsplan vastgesteld waarin karakteristieke panden, 
die tot het erfgoed in de gemeente behoren, zijn vastge-
legd. Deze zijn voorzien van een regeling die toeziet op het, 
zoveel mogelijk, in stand houden van de ruimtelijk relevante 
kenmerken. Naast het beschermen van objecten is er ook 
behoefte aan de bescherming van waardevolle gebieden, zoals 
oude kernen. Binnen deze gebieden is een nadere afweging 
nodig ten aanzien van sloop en nieuwbouw van panden, om 
te voorkomen dat panden zondermeer worden gesloopt. In 
het  vastgestelde bestemmingsplan ligt de focus niet alleen op 
behoud van panden; in veel gevallen kan sloop worden toege-
staan, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden waaronder 
sloop kan plaatsvinden. 

Dit bestemmingsplan is van toepassing voor het buitenge-
bied in de voormalige gemeente De Marne en Winsum en de 
kernen van de voormalige gemeente Winsum. Voor de andere 
gebieden is reeds een bestemmingsplan (of Beheersverorde-
ning) Gebouwd Erfgoed vastgesteld.

Wijzigingen
Het facetbestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten 

opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding 
van zienswijzen zijn op inhoudelijke gronden enkele van de 
lijst afgehaald. Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan. 

Ter inzage
van donderdag 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 
ligt het facetbestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van 
de gemeenteraad en de bijbehorende stukken ter inzage bij 
de publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Het 
Hogeland locatie Winsum, Hoofdstraat-West 70. U kunt het be-
stemmingsplan ook raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl 
met plannaam NL.IMRO.1966.BPHHLerfgoed-VS01

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij 
de Raad van State. Dit kan wanneer u een zienswijze heeft 
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Heeft u geen 
zienswijze ingediend maar bent u wel belanghebbende? Ook 
dan kunt u beroep instellen.

U kunt uw beroepschrift indienen bij de Raad van State, afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U 
kunt bij de Raad van State ook digitaal beroep instellen via 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor dient u wel te 
beschikken over een elektronische handtekening (DiGiD). Op 
genoemde site staan de precieze voorwaarden voor digitaal 
beroep.

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

Vergunningaanvragen en -besluiten (vervolg)

Gemeentenieuws 


