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Beste Hogelandsters,
Sommige besluiten neem je met pijn in het
hart. Maar je weet dat er, hoe moeilijk ook,
een knoop moet worden doorgehakt.
Zo’n besluit hebben we onlangs moeten
nemen. In zorginstelling Warfheem in
Warffum vonden gevluchte Oekraïners
een onderdak. Ze werden daar liefdevol
opgevangen en begeleid door talloze
vrijwilligers. Ons besluit werd ook door
hen met gemengde gevoelens ontvangen.
Begrijpelijk. Toch ben ik er van overtuigd dat
we – hoe zwaar ook – de juiste beslissing
hebben genomen. Voor de bewoners van
Warfheem én voor de Oekraïners.
Warfheem doet normaal gesproken dienst
als opvang voor mensen met psychische
problemen. Hun aantal nam de laatste
tijd toe. In de praktijk bleek dat de zorg
voor de patiënten van Warfheem en de
zorg voor Oekraïners niet altijd goed te
combineren zijn. De behoeften verschillen.

Start verkenning
coalitie Gemeente
Belangen Het
Hogeland, PvdA,
GroenLinks en VVD
Na twee gespreksronden van GemeenteBelangen en PvdA met ChristenUnie,
CDA, GroenLinks en VVD zijn de partijen bekend die vanaf deze week de formatiegesprekken voor een nieuw college
gaan voeren: GemeenteBelangen, PvdA,
GroenLinks en VVD. Een externe procesbegeleider begeleidt de gesprekken. Het
doel van de gesprekken is om te onderzoeken of de vier partijen tot inhoudelijke
overeenstemming over de agenda van de
mogelijke coalitie kunnen komen.
GemeenteBelangen en PvdA zien grote
opgaven voor de gemeente en willen meters maken met de ontwikkeling van de
gemeente. Daarvoor is een proactief en
daadkrachtig gemeentebestuur nodig, dat
de uitdagingen met lef en ambitie oppakt.
Programmatisch gezien en ook qua personele invulling en bestuurscultuur zien
GemeenteBelangen en PvdA voldoende
aanknopingspunten om de formatiefase
aan te gaan met ervaren bestuurderspartijen GroenLinks en VVD. GroenLinks
is daarnaast ook duidelijk gegroeid bij de
verkiezingen. Daarmee verdient de partij
een plek aan de formatietafel. Als vierde
partner is de VVD in beeld gekomen. Bij
deze partij is de energieke houding aangetroffen die de beoogde coalitie nastreeft.
De afgelopen weken hebben Eltjo Dijkhuis
en Mariëtte de Visser met alle partijen gesproken over de visie op het besturen van
de gemeente en of er voldoende stabiliteit
en bestuurderskracht is voor het leveren
van potentiële wethouderskandidaten. De
komende weken gaan de gesprekken over
de inhoud en gedeelde ambities om te komen tot een coalitieakkoord.
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De vluchtelingen willen we - na alle ellende
die ze in hun thuisland hebben meegemaakt
- vooral rust, regelmaat en veiligheid bieden.
Dat kon in Warfheem niet langer worden
gegarandeerd.
Vandaag zijn de Oekraïners overgebracht
naar andere locaties in Leens,
Kloosterburen, Kantens en Lauwersoog.
Daar bieden we de rust, de zekerheid en de
veiligheid die ze zo hard nodig hebben wel.
Ook kunnen ze daar zelfstandig wonen en
leven.
Ik heb alle begrip voor de teleurstelling bij al
die vrijwilligers die zich van hun beste kant
hebben laten zien. Er is daar in Warffum
geweldig werk geleverd. Mijn complimenten!
Wij hopen dat hun werk ook op de nieuwe
locaties gewoon wordt voortgezet. Samen
met de vrijwilligersorganisatie bekijken we
hoe we de opgebouwde banden kunnen
voortzetten. Daar spannen we ons voor in.

Dienstverlening |
Sluiting vanwege
feestdagen
Als gemeente zetten we alles op alles om
de Oekraïners menswaardige opvang te
bieden. Dat deden we. Dat doen we. Dat
blijven we ook doen. En daarin staan we
iedereen die zich in Warfheem bekommerde
om het lot van de vluchtelingen graag met
raad en daad bij. Hun waardevolle werk
hoeft niet te lijden onder wat meer afstand.

Op 15 april (Goede Vrijdag) en 18 april (Tweede
Paasdag) zijn onze gemeentelocaties gesloten.
Ook zijn we dan niet telefonisch bereikbaar.
Wij wensen u fijne dagen!

De raad vergadert

Henk Jan Bolding,
burgemeester van Het Hogeland.

Afval | Oud papierbakken: alleen papier en
karton graag

Ter voorbereiding op door de raad te nemen
besluiten worden voorstellen eerst in een
voorbereidend raadsoverleg besproken. Op
woensdag 20 april a.s. vindt er één gecombineerd raadsoverleg plaats.

Raadsoverleg, aanvang 16.30 uur.
Op de agenda:

Eén van de dingen die we in Het
Hogeland apart inzamelen, is oud pa
pier en karton.

•
•

Dat doen we samen met scholen, kerken en
verenigingen. Met de opbrengst van het oud
papier krijgen ze financieel meer armslag. En:
door hergebruik van papier hoeven er minder
bomen gekapt te worden.
In een aantal dorpen staan bakken voor oud
papier. De scholen, kerken en verenigingen
beheren die. Helaas komt er regelmatig grofvuil in de bakken terecht. De organisaties hebben daar veel extra werk en kosten van. Dat
is zonde. Grofvuil moet naar de milieustraat.

•
•
U kunt het daar zelf heen brengen. Ook haalt
de gemeente grofvuil tegen betaling thuis op.
Help scholen, kerken en verenigingen door
alleen oud papier en karton in de bakken te
doen.

Bestemmingsplan Winsum-Munster
fase 2 en 3
Consultatie garantstelling huisvestingslasten bibliotheek Uithuizen
Beheerverordening
gemeentelijke
begraafplaatsen 2022
Informatie over de opvang van
Vluchtelingen uit Oekraïne

Raadsoverleg live volgen
De raadszaal is weer toegankelijk voor
publiek. Digitaal meekijken kan ook via
raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de
onderliggende stukken vindt u hier.

Inspreken op agendapunt

Bewegen |
Doortrappen

Internet |
Glasvezel

Fietsen tot je 100ste, dat wil toch ie
dereen? Daarom gaat deze week de
campagne Doortrappen Groningen
van start!

Een betrouwbare en snelle internet
verbinding is een belangrijke voor
waarde om mee te kunnen in de sa
menleving van vandaag en morgen.

Doortrappen helpt, motiveert en inspireert senioren om vaker en veiliger te fietsen. En dat
natuurlijk zo lang mogelijk! Door vaker te fietsen voelen mensen zich vaak gezonder, blijven ze langer mobiel en zelfredzaam.

“Glasvezel biedt een mooie kans voor onze
inwoners om die verbinding te maken”, aldus
wethouder Eltjo Dijkhuis van gemeente Het
Hogeland.

Meer weten?

Kijk dan op doortrappen.nl, bijvoorbeeld voor
een leuke activiteit in de buurt.

Glasvezel is de beste techniek voor snel
internet. Om de aanleg van glasvezel in de
bebouwde kom van Het Hogeland snel en
soepel te laten verlopen, werkt de gemeente
samen met Delta Fiber Netwerk en ViberQ
Heeft u vragen over glasvezel? Neem
dan contact op met Delta Fiber Netwerk
of ViberQ of lees het overzicht van vragen en antwoorden op onze website:
hethogeland.nl/glasvezel.

Telefoon:
E-mail:
Website:
WhatsApp:

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

Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

Wilt u inspreken op een onderwerp dat op
de agenda staat? Dat kan! U kunt inspreken
in de raadszaal of een bijdrage mailen. Als
u wilt inspreken wordt u verzocht dit zo snel
mogelijk (maar uiterlijk op dinsdag 19 april,
12.00 uur) bij de griffie te melden. Dit kan per
mail via griffie@hethogeland.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.
Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op de website raadhethogeland.nl.

Vacatures
-

Ervaren salarisadministrateur
Casemanager Jeugd
Werkcoach
Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures
Meer gemeentenieuws vindt u op
hethogeland.nl of volg ons op:

Gemeentenieuws
Werk aan de weg
Bedum • Tot 28 mei is de Witsenborgstraat afgesloten. De afsluiting geldt tussen
de Folkerdastraat en Foelkiusstraat. Aan
deze straat werken we aan vernieuwing
en versterking van woningen. Met borden
staat aangegeven waar u langs kunt. • Tot
22 mei werken we aan de riolering in de
Margrietlaan, Beatrixlaan en Irenelaan
in Bedum. Bestemmingsverkeer kan via
de Parallelweg. • Tot 29 april 2022 is de
Meerkoet in Bedum bij huisnummer 30 afgesloten. We maken daar een brug.
Uithuizen • Tot 29 april is de Kerkstraat
door de week overdag gesloten. In deze
periode slopen we de panden Hoofdstraat
Oost 15 en Schoolstraat 5.
Provinciale wegen
Kijk op groningenbereikbaar.nl (website
van provincie Groningen) voor werkzaamheden over provinciale wegen zoals de
N361 en de N363.

Warffum | Herinrichting
Oosterstraat en omgeving
Wie komt onze raad versterken?

Wij zijn op zoek naar een nieuwe
voorzitter, zie onze advertentie op onze
website: adviesraadhethogeland.nl/
actueel/voorzitter-gezocht/

Het college heeft ingestemd met het
definitieve ontwerp voor de herinrich
ting van de Oosterstraat en omgeving
in Warffum.
Hierin heeft de gemeente de laatste punten
rond het aangepaste conceptontwerp voor de
herinrichting van de Oosterstraat en een deel
van de Stationsweg verwerkt.
In het ontwerp is rekening gehouden met de
inbreng van de werkgroep herinrichting Oosterstraat e.o. en het Comité Ruimtelijke Ordening
Warffum.
Van het ontwerp zijn afbeeldingen die een goed
beeld geven van hoe de weg er uit komt te

zien. Het definitieve ontwerp, de afbeeldingen
en een uitleg kunt u vinden op hethogeland.nl/
oosterstraatwarffum. Ook kunt u de afbeeldingen vanaf half april bekijken in Dorpshuis
Warffum. Ze liggen daar drie weken ter inzage.
De gemeente gaat nu verder met het uitwerken
en aanbesteden van de werkzaamheden. Naar
verwachting start de uitvoering eind augustus
2022. De werkzaamheden duren ongeveer 4
maanden.

Meer weten over de herinrichting?

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar
gemeente@hethogeland.nl. Vermeld als onderwerp : ‘Herinrichting Oosterstraat e.o. Warffum’.

Daarnaast zoeken wij nieuwe leden, zie
vacature: adviesraadhethogeland.nl/
actueel/nieuwe-leden-gezocht/

Vergadering 22 april

De Adviesraad Het Hogeland vergadert
vrijdag 22 april aanstaande en deze
keer in het gemeentehuis, Hoofdstraat
West 1 in Uithuizen.
Voor de agenda kijk op onze
website: adviesraadhethogeland.nl/
vergaderingen/reguliere-vergaderingadviesraad-locatie-gemeentehuisuithuizen-8/

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Adorp • Het realiseren van 3 appartementen,
Torenweg 2A (5 april 2022) • Het kappen van
een kastanjeboom, nabij Torenweg (begraafplaats) (5 april 2022)
Baflo • Het bouwen van een loods, naast
Hoogeweg 4 (7 april 2022)
Bedum • Het realiseren van 2 woningen, Ellerhuizen 26 (7 april 2022) • Het uitbreiden van de
woning, De Eiken 22 (5 april 2022) • Het plaatsen van een overkapping, Bosuil 20 (3 april
2022) • Het kappen van een berk, De Lijnbaan
66 (2 april 2022) • Het plaatsen van 2 dakkapellen, Merel 2 (1 april 2022)
Eemshaven • Het bouwen van een tijdelijke
ontvangstruimte, Borkumkade 7 (6 april 2022) •
Het bouwen van logistieke ruimten en het aanleggen van een inrit, nabij Eemshornweg (31
maart 2022)
Kloosterburen • Het verhogen van een sleuf
silo en veranderen van de inrichting, Munnikeweg 1 (7 april 2022)
Lauwersoog • Het baggeren in de haven, Haven 1 (4 april 2022)
Noordwolde • Het renoveren van Ellerhuizerbrug, nabij Groningerweg (1 april 2022) • Het
realiseren van een tijdelijke brug, nabij Groningerweg (Ellerhuizerbrug) (1 april 2022)
Onderdendam • Het plaatsen van zonnepanelen, Boterdiep Oz 9 (3 april 2022)
Pieterburen • Het vervangen van het dak,
Broeksterweg 22 (4 april 2022)
Saaxumhuizen • Het onderhouden en aanpassen van de schuur, Saaxumhuizerweg 4 (7 april
2022)
Sauwerd • Het verbouwen van de woning,
Burchtweg 20 (5 april 2022)
Uithuizen • Het plaatsen van 50 tijdelijke woningen, nabij Treubweg (4 april 2022)
Uithuizermeeden • Het vervangen van een
dakkapel, Kwekersweg 12 (5 april 2022)
Ulrum • Het verbouwen en uitbreiden van een
woning, Kerkpad 5 (5 april 2022)
Vierhuizen • Het bouwen van een woning en
loods, Hoofdstraat 51 (5 april 2022)
Winsum • Het plaatsen van 3 zonnepanelen,
Colofon
Uitgave van gemeente Het Hogeland
redactie@hethogeland.nl

Stelmakerij 1 (7 april 2022) • Het plaatsen van
een luchtbehandelingsinstallatie, Meeden 35
(7 april 2022) • Het aanbrengen van beschoeiing en keerwanden, omgeving Boogplein (5
april 2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Baflo • Het bouwen van een woning, nabij Tinallingerweg (8 april 2022)
Bedum • Het kappen van 13 knotwilgen (herplantplicht), nabij De Vlijt 45 (5 april 2022)
Lauwersoog • Het uitbreiden van de vakantiewoning en het plaatsen van een dakkapel, Robbenoort 56 (7 april 2022)
Leens • Het bouwen van 8 woningen, J.P. Beukemastraat (7 april 2022) • Het uitbreiden van
de woning, Achtervalge 3 (6 april 2022)
Uithuizen • Het bouwen van een woning en bijgebouw, Luidenslaan 3 (8 april 2022)
Uithuizermeeden • Het wijzigen van de bestemming van kantoor naar wonen, Hoofdstraat
186A (5 april 2022)
Warffum • Het kappen van 1 boom, Helmer
Molemastraat 42 (5 april 2022)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De datum waarop de bezwaartermijn
is gestart staat aan het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor:
Hornhuizen • Het bouwen van een theehuis op
een kwelderschuur, Westpolder 24 C (4 april
2022)
De datum waarop het besluit is genomen staat
tussen haakjes vermeld.

Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader van het Activiteitenbesluit ontvan-

gen voor:
Tinallinge • Het plaatsen van een windmolen,
Abbeweersterweg 2 (6 april 2022)
Uithuizen • Het starten van een bedrijf, Leeuwstraat 4 (5 april 2022)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar
te maken.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor:
Bedum • Het organiseren van Jubileumfeest ‘s
Heeren Loo Opmaat 11 juni 2022, Ter Laan 8
(8 april 2022)
Kloosterburen, Leens, Ulrum, Vierhuizen en
Zoutkamp • Het organiseren van de avondvierdaagse 30 mei t/m 3 juni 2022 (5 april 2022)
Noordwolde • Het organiseren van Campina
Open Boerderijdag 6 juni 2022, Noordwolderweg 6 (5 april 2022)
Pieterburen • Het organiseren van Waddenfestival 22 mei 2022, nabij Hoofdstraat 83 (5
april 2022)
Rasquert • Het organiseren van een frisfeest
18 mei 2022, Mathenesserweg 4 (5 april 2022)
Sauwerd • Het organiseren van Koningsdag 27
april 2022 (6 april 2022)
Uithuizermeeden • Het organiseren van een
vrijmarkt op Koningsdag, Johan van Veenplein
(8 april 2022) • Het organiseren van een wandeltocht Naar de Bollen 30 april 2022, Uithuizermeeden e.o (5 april 2022)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks
bij een besluit is betrokken, kan binnen zes
weken daartegen een gemotiveerd bezwaar
indienen bij de burgemeester. Deze termijn
vangt aan met ingang van de dag na datum
verzending van het besluit. De datum waarop
de bezwaartermijn is gestart staat aan het einde vermeld.

Ontwerpbestemmingsplan
Centrumplannen

te Het Hogeland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Centrumplannen wijzigen vier percelen detailhandel naar wonen ter
inzage wordt gelegd. Dit bestemmingsplan wijzigt van vier adressen de bestemming van detailhandel naar wonen. De gebouwen op onderstaande percelen waren voorheen in gebruik
ten behoeve van detailhandelfuncties. De functie hiervan is inmiddels beëindigd en de gebouwen zijn inmiddels in gebruik ten behoeve van
wonen. Om het gewenste woongebruik mogelijk
te maken en om in de toekomstig detailhandel
uit te sluiten is een nieuwe bestemmingsplan
nodig. Onderhavig bestemmingsplan voorziet
hierin. In elk gebouw is één woning aanwezig.
Het betreft de volgende adressen:
Hoofdstraat 117, 9982 KC Uithuizermeeden;
Hoofdstraat 198, 9982 AL Uithuizermeeden;
Geert Reindersstraat 2, 9951 CC Winsum;
Regnerus Praediniusstraat 8, 9951 CB Winsum.
Ter inzage Met ingang van 15 april 2022 tot en
met 26 mei 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij de centrale balie van het
gemeentehuis locatie Winsum. Adres: Hoofdstraat W 70 te Winsum. U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannaam:
NL.IMRO.1966.BPWinUhm-ON01) of via onze
website.
Zienswijze Gedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunnen
belanghebbenden op het plan een zienswijze
indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de raad van gemeente het Hogeland,
Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Uw zienswijze
dient te zijn voorzien van datum, naam, adres
en handtekening. Vermeld bovenaan uw brief
bij onderwerp: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan vier locaties centrumplannen’. Voor
een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer B. Moes van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 088 – 345 8888.

Wijzigen vier percelen detailhandel naar
wonen
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
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