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Meerdoen in het Hogeland |
Speelgoedbank SAM Het Hogeland
Speelgoedbank SAM Het Hogeland in Uithuizen opende vorige week
donderdag de deuren van het nieuwe pand in Uithuizen. Wethouder
Mariette de Visser was bij dit feestelijke moment aanwezig en zei onder
meer het volgende: “Speelgoedbank SAM is bij uitstek een voorbeeld
van hoe we hier in Het Hogeland oog, oor én hart voor elkaar hebben;
hoe we naast elkaar staan en elkaar wat gunnen.”

Aangepaste dienstverlening Koningsdag

Dienstverlening | Sluiting
vanwege feestdagen

De Speelgoedbank is er voor Hogelandsters met jonge kinderen die
moeten rondkomen met weinig geld. Ouders, maar ook de kinderen zelf
(tot 12 jaar) kunnen hier speelgoed komen uitzoeken. Het nieuwe pand
is te vinden bij de molen in Uithuizen, aan de Mennonietenkerkstraat 13.

Op 27 april (Koningsdag) zijn onze gemeentelocaties
gesloten. Ook zijn we dan niet telefonisch bereikbaar.

Op de website hethogeland.nl/meerdoen staan informatie over alle
Mee(r)doenmogelijkheden voor inwoners met een lager inkomen.

Wij wensen u een fijne dag!

Afval | Extra leging groene container? Meld het aan.
Wehe den Hoorn |
Open dag

Op zaterdag 23 april is er in Wehe- den Hoorn
een open dag over nieuwe woningbouw in
het dorp, het toekomstige KunstCentrum De
Ploeg, een eventuele verplaatsing van de
basisschool in het HHC gecombineerd met
een Kultuurhoes en nieuwe activiteiten van
het Marnehoes. De open dag is van 11.00 tot
14.00 uur.
Op de open dag kunt u wensen kenbaar maken
voor woningbouw in het gebouw van het voormalige Hogeland College en op het terrein van
De Ster.
Wat zoekt u? Huur of koop, welke prijsklasse,
welk type woning? Ook kunt u schetsen bekijken van het toekomstige KunstCentrum De
Ploeg. Ook is er een film over hoe het toekomstige museum er op dit moment van binnen uit
ziet. Als u geïnteresseerd bent om vrijwilliger
te worden in het museum - als suppoost, in de
winkel of in de horeca - kunt u het op de open
dag laten weten.
Er is ook een heel ander voorstel voor het
HHC-gebouw : een combinatie van de basisschool, een Kultuurhoes en een gezamenlijke voedseltuin. Wat vindt u daar van? Zou u
gebruikmaken van muziek- en theaterlessen,
teken- en schilderlessen of fotografie- en computercursussen? Of er willen repeteren als koor,
bandje of toneelvereniging? Laat het weten.
Het unieke Marnehoes is dringend op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Er komt een nieuwe
plaatselijke commissie die activiteiten gaat organiseren, zoals theater en muziek, als rouw- en
trouwlocatie en voor koorrepetities. Wie daar
een bijdrage aan wil leveren, kan dat laten weten in het Marnehoes.
Tot slot de Warfhuisterweg. Deze is inmiddels
30 kilometergebied. Er waren ook wensen voor
een groener Warfhuisterweg. U kunt hiervoor
ideeën aandragen.
De inbreng van dorpsbewoners wordt verwekt
tot een voorstel voor Nieuw Leven in Wehe-den
Hoorn.
Meer informatie vindt u op hethogeland.nl/plannen per dorp.
Gemeente Het Hogeland
Postbus 26 - 9980 AA Uithuizen
Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen

Door de oplopende temperaturen kan de inhoud van uw groene container meer gaan ruiken. Daarom kunt
u van mei tot en met oktober uw groene container extra laten legen. Heeft u veel groente-, fruit- of tuinafval
en last van de geur? Dan kunt u zich aanmelden voor deze service. Wij legen uw container dan ook in de
tussenliggende week. Deze service is gratis.
Wel aanmelden!
Vorig jaar namen de chauffeurs nog wel eens groene containers mee die aan de weg stonden maar niet waren aangemeld. Aan het eind van de route lukte dat vaak niet meer omdat de vuilnisauto dan al te vol was.
We vinden het belangrijk om iedereen dezelfde, duidelijke service te bieden. Ongeacht of u aan het begin
of aan het eind van de route woont. En we vinden een efficiënte route ook nodig. Dan maakt de vuilnisauto
geen onnodige kilometers. Daarom worden alleen groene containers geleegd die zijn aangemeld.
Aanmelden voor een extra leging van uw groene container kan heel eenvoudig via https://hethogeland.nl/
afval/extra-ophaalronde-gft-afval. Aanmelden kan tot twee werkdagen voor de ophaaldag. Als bijvoorbeeld
maandag de ophaaldag is, dan kan aanmelden nog op de donderdag er voor.
Heeft u geen internet? Bel ons dan, op 088-345 8888.

Bedum | nieuwe
onderdoorgang
Zevenbruggetjespad
Vanaf maandag 25 april kunnen wandelaars weer
gebruik maken van het Zevenbruggetjespad. De
onderdoorgang onder de spoorlijn is dan klaar.
De onveilige gelijkvloerse spoorwegovergang is
verdwenen.
De nieuwe onderdoorgang is onderdeel van de
nieuwe oostelijke ontsluitingsweg boven Bedum.
De nieuwe weg zorgt voor minder vrachtverkeer
op de doorgaande route door het dorp.

Toch nog meer tuinafval?
Heeft u toch nog tuinafval dat u niet in de groene container kwijt kunt? Dan kunt u bij de twee milieustraten
terecht. Tuinafval kunt u vier keer per jaar gratis brengen. Zorg dat het in de kofferbak van uw auto past of in
een aanhanger met twee wielen. Takken en boomstronken kunt u op afspraak en tegen betaling ook laten
ophalen. Op elke eerste donderdag van de maand kunnen we bij u langskomen. Aanmelden kan op: www.
hethogeland.nl/afval/snoeihout-laten-ophalen
Wat hoort er in de groene container en wat niet?
In de groene container
Groente en fruit

Niet in de groene container
Alle verpakkingen

Etensresten (ook botjes en graten)

Papier en karton

Schillen, eierschalen

Frituurvet

Doppen van pinda’s en noten

Kauwgom

Koffiedik en losse thee

Theezakjes, koffiepads en -cups

Stro, hooi en zaagsel (met poep) van knaagdieren
		
		

Poep of mest van grotere huisdieren,
hondenpoep(zakjes), kattenbakkorrels en
vogelkooizand

Bloemen en planten

Luiers en incontinentiemateriaal

Klein snoeiafval

Stofzuigerinhoud

Gras en bladeren

Peuken en as

Bladeren

Zand

Van het college | Voor- en
Vroegschoolse Educatie blijft gratis
Het college heeft de subsidieregeling Peuteropvang
en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2020
gewijzigd. Prijsstijgingen in de sector kinderopvang
leidden tot verhoging van de uurprijs van VVE-aanbieders. Zij konden VVE daardoor niet meer gratis
aanbieden. Bij VVE krijgen peuters die dit nodig
hebben extra begeleiding in de peuteropvang. Ook
mogen zij twee extra dagdelen per week naar de
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peuteropvang zodat ze een goede start kunnen
maken op de basisschool. Het college vindt het
belangrijk dat alle peuters in Het Hogeland gelijke
kansen hebben op een goede start in het onderwijs.
Daarom past het college voor 2022 een stijging van
2,9 procent toe op het tarief voor VVE. Hierdoor kan
VVE weer gratis aan ouders worden aangeboden.

Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

Vacatures
-

Ervaren salarisadministrateur
Werkcoach
Beleidsmedewerker verkeer en vervoer
Directie- en bestuursassistent

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures
Meer gemeentenieuws vindt u op
hethogeland.nl of volg ons op:
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Uithuizermeeden | Opening de Bibliotheek
op school
Afgelopen dinsdag was de opening van de Bibliotheek op school op basisschool ‘Het Prisma’ in Uithuizermeeden. Met de Bibliotheek op
school slaan het onderwijs, Biblionet Groningen
en de gemeente de handen ineen om de leesvaardigheid, het leesplezier én de mediawijsheid van basisschoolleerlingen te vergroten.
Nog dit schooljaar krijgen alle scholen in Het
Hogeland de Bibliotheek op school.
Het project is tot stand gekomen door nauwe
samenwerking tussen school en bibliotheek.

Directie, leerkrachten, leesconsulent en leerlingen denken er in mee. Elk jaar stellen de school
en de bibliotheek een plan op met doelen en
activiteiten. Aan de hand daarvan is er dagelijks aandacht voor lezen en mediawijsheid.
Voor boeken kunnen de leerlingen terecht in de
schoolbibliotheek, die een gevarieerde en actuele collectie heeft.
Meer weten? Kijk dan op de website van Biblionet Groningen: biblionetgroningen.nl/onderwijs/
de-bibliotheek-op-school

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag
omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • het uitbreiden van de woning, Steijnstraat 12
(8 april 2022)
Bedum • het verbouwen van het pand tot 13 appartementen, Prof Mekelstraat 1 (11 april 2022) • het
plaatsen van een dakkapel, Valk 10 (8 april 2022) •
het plaatsen van een dakkapel, Weegbree 11 (8 april
2022)
Kloosterburen • het bouwen van een schuur, Damsterweg 6 (12 april 2022)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Adorp • het kappen van een kastanjeboom, nabij
Torenweg (begraafplaats) (13 april 2022)
Bedum • het kappen van 5 abelen, Boterdiep Wz 45
(15 april 2022) • het uitbreiden van de woning, Bazuinslaan 13 (14 april 2022) • het plaatsen van een
dakkapel en het ombouwen van de zolder tot slaapkamer, De Roterij 8 (14 april 2022) • het plaatsen van
een overkapping, Bosuil 20 (13 april 2022) • het uitbreiden van de woning, De Roterij 33 (12 april 2022)
Leens • het kappen van 17 bomen, waarvan 11 vergunningplichtig (herplantplicht), nabij Prinses Beatrixstraat en J.P. Beukemastraat (13 april 2022)
Sauwerd • het plaatsen van een dakraam, Stationsstraat 47 (15 april 2022)
Uithuizen • het bouwen van een woning en schuur,
Dingeweg 9 (12 april 2022)
Warffum • het afwijken van het bestemmingsplan
voor bedrijfsactiviteiten, Oostervalge 18 (15 april
2022) • het plaatsen van zonnepanelen, Groot-Hofstraat 19 (14 april 2022) • het plaatsen van een dakopbouw, Schaapweg 7 (13 april 2022)
Winsum • het kappen van een boom (herplantplicht),
Munsterweg 10 (12 april 2022) • het vervangen en
veranderen van de kozijnen, ramen en garagedeur,
Tammingasingel 2 (12 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:

Colofon
Uitgave van gemeente Het Hogeland
redactie@hethogeland.nl

Bedum • het wijzigen van de bestemming en het realiseren van 5 zelfstandige woonfuncties, Molenweg
5 (11 april 2022)
Den Andel • het verbouwen van de woning, Oude
Dijk 67 (7 april 2022)
Saaxumhuizen • het bouwen van een loods, Dikemaweg 10 (14 april 2022)
Usquert • het restaureren van de schoorstenen,
Streeksterweg 2 (13 april 2022)
Zoutkamp • het bouwen van een biologische zuivering, Panserweg 14 in (11 april 2022)

en 30 april 2022, Plantsoen aan de Pastorielaan (14
april 2022)

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

Omgevingsvergunning

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een melding
in kader van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Bedum • het veranderen van het bedrijf, Groningerweg 2 (12 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:
Baflo • het organiseren van Orange Glow Festival
27 april 2022, nabij Stationsweg 1 (4 april 2022)
Baflo en Rasquert • het organiseren van Avond4daagse Baflo en Rasquert 31 mei t/m 4 juni 2022,
(15 april 2022)
Bedum • het organiseren van besloten voorstellingen Circus in de Zorg 5 juni 2022, parkeerterrein
naast Fazant 15 (12 april 2022)
Eemshaven • het organiseren van een reddingboot
dag 30 april 2022, Borkumweg (15 april 2022)
Kloosterburen • het organiseren van Noord Nederlands kampioenschap eiergooien, Lewestraat 13 (12
april 2022)
Lauwersoog • het organiseren van braderieën haventerrein Lauwersoog 2022, Haven (15 april 2022)
• het organiseren van Diensten en Sing-ins 10, 7, 24
en 31 juli 2022, achter parkeerterrein Noordergat (12
april 2022)
Rasquert • het organiseren van Graspop 2022,
Mathenesserweg 4 (IJsbaan ‘t Olhof) (12 april 2022)
Uithuizen • het organiseren van een shantykorenmiddag 7 mei 2022, Hoofdstraat Oost (15 april 2022)
• het organiseren van een voorjaarsmarkt,
Hoofdstraat West, Oude straat, Hoofdstraat Oost en
Oosterstraat (12 april 2022)
Zuidwolde • het organiseren van Koningsdag 27

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.

voor het vervangen van een voorhuis van een
boerderij op het perceel Ter Laan 19 in Bedum
(uitgebreide procedure).
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland
hebben op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning
verleend voor het vervangen van een voorhuis van
een boerderij op het perceel Ter Laan 19 in Bedum
Inzien De aanvraag, het besluit en de bijbehorende
stukken liggen vanaf 22 april 2022 gedurende 6 weken tijdens kantooruren bij de publieksbalie van het
gemeentehuis 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.

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.

Besluit verlenen omgevingsvergunning
Winsumerstraatweg 4 in Winsum (uitgebreide
procedure)
Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Het Hogeland maakt bekend dat zij
hebben besloten een omgevingsvergunning voor
de activiteit milieu te verlenen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:
Maatschap Vermue-Poelma, Winsumerstraatweg 4
Winsum, revisievergunning voor de inrichting.
Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Inzage U kunt de omgevingsvergunning en alle stukken die daarbij horen, inzien van vanaf de dag na
publicatie tot en met 6 weken later. U kunt daarvoor
tijdens kantooruren terecht bij de publieksbalie van
het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat West
1. Als u de stukken wilt inzien, maakt u dan een afspraak via 088-3458888.
Beroep Gedurende de periode dat het besluit ter inzage ligt, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank
Noord-Nederland. Als onverwijlde spoed dit vereist,
kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Nederland (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
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