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Lintjesregen | Maar liefst zeventien
Hogelandsters Koninklijk onderscheiden

In een bijeenkomst afgelopen dinsdag
in de Bedumer Maranathakerk reikte burgemeester Henk Jan Bolding
Koninklijk onderscheidingen uit aan
zeventien inwoners van de gemeente.
Zestien zijn benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau; een Hogelandster tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Over het flinke aantal onderscheidingen zei
Bolding:“Dat aantal bewijst glashelder dat we
in Het Hogeland naar elkaar omzien; dat we
elkaar zien staan. Dat we dank verschuldigd
zijn aan mensen die omwille van hun omge-

Taalhuis
Het Hogeland | Open
Dag op 18 mei
Het Taalhuis is de plek waar u terecht kunt als u moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen of digitale
vaardigheden.
In het Noorden zijn 34 Taalhuizen. Wilt u
nader kennismaken? Kom dan naar de
Open Dag op 18 mei . U kunt van 09.00
tot 19.00 uur terecht in de bibliotheek van
Winsum.
Hier krijgt u informatie over wat het Taalhuis voor u kan doen: een gratis cursus of
persoonlijke hulp van een Taalvrijwilliger.
Er zijn ook mensen die vertellen over hun
eigen ervaringen met laaggeletterdheid:
de Taalambassadeurs. Om zelf te ervaren
hoe het is om moeite te hebben met lezen
en schrijven, kunt u de VR-bril opzetten.

Voor iedereen

De Open Dag is voor iedereen toegankelijk. En weet u dat het Taalhuis op vrijwilligers draait? Boeiend en dankbaar werk.
Misschien iets voor u? Kom langs op 18
mei.
Meer info over de Open Dagen op:
tijdvoorhettaalhuis.nl
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ving bereid zijn de nek uit te steken en het verschil te maken.” Hij sprak van een ‘moesson’
aan lintjes.

De onderscheiden Hogelandsters zijn:
Greetje Baars (71), Eenrum
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Dirk Bakker (71), Roodeschool
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Luuk Balt (83), Sauwerd
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Engbert Breuker (62), Den Andel
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Betty de Groot-Vink (75), Bedum
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Jaring Hofman (57), Uithuizen

(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Thomas Huizinga (71), Onderdendam
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Douwe Korsaan (74), Winsum
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Lucia Meeuwsen (71), Uithuizen
(Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
Roelf Meijer (65), Baflo
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Willie en Roelof Noorda (71/69), Ulrum
(Beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Jan Pastoor (77), Uithuizermeeden
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Jan Scheele (63), Ulrum
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Eppe Scholtens (66), Oosternieland
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Cor Sietsema (74), Uithuizen
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Hans Stoelinga (69), Onderdendam
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Verdere informatie over de verdiensten
van de gedecoreerden is te vinden op
hogeland.nl/nieuws.
Henk Jan Bolding riep in Bedum op Hogelandsters voor te dragen voor een Koninklijk
eerbetoon: “Blijf dat doen! Er zijn in onze samenleving zoveel stille krachten die maken
wat de Hogelandster samenleving is: solidair,
betrokken met elkaar en met oog voor naasten.”
Informatie over Koninklijke onderscheidingen
vindt u op onze website.

Afval | Meld uw extra leegbeurt van de groene
container aan. Of start met composteren!
Van mei tot oktober kunt u weer uw groene
container een extra keer laten legen. Ook in de
tussenliggende week legen we die dan. Meld
u wel aan voor deze gratis service! De extra
leging gebeurt alleen bij de groene containers
die zijn aangemeld.
Aanmelden voor een extra leging van
uw groene container kan heel eenvoudig via hethogeland.nl/extragft. 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.

Dienstverlening | Op 4
en 5 mei
De avondopenstelling van Burgerzaken in Winsum op woensdag 4 mei (Dodenherdenking) is
tot 19.00 uur in plaats van 20.00 uur. Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn de gemeente
locaties gesloten. We zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.

’t Stee Adorp | Kavels
verloot
De vijf kavels voor vrijstaande woningen
in plan ’t Stee in Adorp zijn afgelopen
maandag vergeven. Drie van de vijf kavels konden voorafgaand aan een loting
al in optie worden gegeven.
Tijdens een bijeenkomst in de raadszaal van het
gemeentehuis in Winsum werd geloot om de twee
andere kavels. Notaris Huitsing uit Middelstum
verrichtte de loting. Onze felicitaties voor de gelukkigen. We wensen de mensen die geen kavel
konden bemachtigen veel succes met eventuele
verdere plannen!

Denk eens aan een composthoop

Heel veel groenafval kan een tweede leven
krijgen door het te composteren. Compost is
goud voor de tuin. En composteren is heel
makkelijk en kan overal. In grote tuinen in
aparte bakken of achter een struik, op een
schaduwrijke plek. Maar ook een houten bak,
teil of emmer leent zich om te composteren.
Zorg dan wel voor gaatjes in de bodem, want
lucht is belangrijk voor het composteringsproces. Keer de hoop geregeld om en zorg dat hij
vochtig is. Bij het composteren is het belangrijk dat u hard groenafval als takjes, afwisselt
met nat groenafval als etensresten. En strooi
af en toe wat kalk over uw compost. Na ruim
een jaar heeft u dan geweldige compost voor
uw tuin. Dat scheelt u ook weer tuinaarde kopen. Probeer het eens!

Zandeweer | Start versterkingsopgave
Op woensdagavond 20 april vond de
start van de grote versterkingsoperatie in Zandeweer plaats.
In het tijdelijke dorpshuis ’t Klokhoes aan de
Onnemaweg waren zo’n 80 inwoners van het
dorp aanwezig.
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Tijdens deze avond kregen de aanwezigen
informatie van de gemeente over de aanpak
van de versterkingsopgave. Ook NCG en woningstichting De Delthe gaven een toelichting.
Ruim 100 woningen zijn opgenomen in de opgave. Hiervan zijn ongeveer de helft van particuliere eigenaren. De andere helft zijn huurwoningen van De Delthe. Volgens de huidige
planning zijn alle woningen uiterlijk 2027 klaar.
Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

Vacatures
-

Werkcoach
Beleidsmedewerker verkeer en vervoer
Administratief medewerker (VTH)
ICT Architect
Projectleider versterking Het Hogeland

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

Gemeentenieuws
Werk aan de weg

Beheer en onderhoud |
Onkruidbestrijding

Bedum • Tot 28 mei 2022 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 2022 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.
Fietsroute Sauwerd - Groot Wetsinge •
Van 2 mei t/m 1 juli 2022 is de doorfietsroute Groningen – Winsum tussen de
Meedenweg en de Laanweg tijdelijk afgesloten. Fietsverkeer tussen Sauwerd en
Groot-Wetsinge kan via de Laanweg en de
fietspaden langs de N361.
Winsum - Provinciale weg N361 • Vanaf
11 april 2022: werkzaamheden bij de Meeden. Op 2 mei 2022 start de aanleg van
een verkeersplein. Naar verwachting is dit
klaar op 30 mei 2022. Doorgaand verkeer
kan doorrijden. Kijk voor meer informatie
op de website van de provincie Groningen:
provinciegroningen.nl/projecten/n361veilig

Project van Waarde |
Kansen voor jongeren
Vrijdag ging het Project van Waarde
van start. Met een bijdrage van een
half miljoen euro van de provincie
Groningen wil de gemeente Het
Hogeland jongeren een kans te bieden
op werk of een opleiding.
Daartoe sloegen wethouder Mariëtte de Visser
en directeur Gea Boerma samen de spijker op
de kop bij Werkplein Ability in Uithuizen.

Het bedrijf Weed Free Service B.V. uit
Leeuwarden verzorgt dit jaar de onkruidbestrijding op de parkeerterreinen
en verharde voetpaden binnen de gemeente.
Dit gebeurt met de ‘heet-water-methode’ die
honderd procent milieuvriendelijk is. Sinds
2016 is het gebruik van Glyfosaat (Round-up)
in openbaar groen verboden.
Op (klinker)wegen wordt onkruid niet bestreden. Hier rijden over het algemeen genoeg
voertuigen zodat groenbestrijding niet nodig
is. De goten worden door veegauto’s van de

gemeente zelf schoongeveegd. Dat gebeurt 7
keer per jaar.
Het bedrijf start begin mei met het weghalen
van onkruid en gebruikt hiervoor groter en kleiner materieel. Grote, vlakke oppervlaktes worden behandeld met een vrachtauto die 25.000
liter gedemineraliseerd heet water aan boord
heeft. Deze behandelingen worden uitgevoerd
in 4 rondes die gemiddeld 5 weken duren.

“Met het geld van de provincie kunnen we een
belangrijke doelgroep kansen bieden om weer
mee te doen aan de samenleving. Jongeren
die om wat voor reden dan ook nu aan de zijlijn
staan, helpen we om het veld weer te betreden.
Dat kan met werk of een opleiding. Het is gewoonweg zonde als je al op jonge leeftijd buitenspel staat. We gaan ervoor om deze groep
een nieuw perspectief te bieden!” zegt Mariëtte
De Visser.

Meer informatie, ook over het onderhoudsniveau, vindt u op: hethogeland.nl/
onkruidbestrijding.

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het uitbreiden van de woning, Blauwe
Reiger 33 (15 april 2022)
Bedum • Het bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit, nabij Waterhoen (20
april 2022) • Het verlengen van de nok, Ceresakker 11 (18 april 2022)
Eemshaven • Het bouwen van een trainingscentrum, hekwerk en het aanleggen van 2 uitritten, nabij Borkumweg (20 april 2022)
Kloosterburen • Het wijzigen van de bestemming, Haven 32 (17 april 2022) • Het oprichten
van een antenne opstelpunt in het kerkgebouw,
Hoofdstraat 28 (19 april 2022)
Leens • Het plaatsen van een stacaravan, nabij
Wierde 13 (21 april 2022) • Het bouwen van een
overkapping, Oosterlaagte 27 (14 april 2022)
Mensingeweer • Het realiseren van een woning in het bestaande pand, Hoofdstraat 5 (15
april 2022)
Uithuizen • Het bouwen van een woning, nabij
Luidenslaan (20 april 2022)
Uithuizermeeden • Het wijzigen van de voorgevel en zijgevel, Hoofdstraat 208 (19 april
2022)
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen,
Kloosterwijtwerderweg 4 (18 april 2022) • Het
aanbouwen van een overdekte uitloop aan
vleeskuikenstal, Middendijk 9 (14 april 2022)
Warffum • Het restaureren van brug Henduurstil, nabij Havenstraat 12 (21 april 2022) • Het
bouwen van een woning en het aanleggen van
een inrit, nabij Voogd van Dijkstraat (20 april
2022) • Het bouwen van een garage, Breedster
Oudendijk 6 (14 april 2022) • Het plaatsen van
een erfafscheiding, Hoofdstraat 26 (19 april
2022)
Warfhuizen • Het plaatsen van een kleine
windmolen, Zuurdijksterweg 5 (21 april 2022)
Wetsinge • Het plaatsen van zonnepanelen op
een stellage, Karspelweg 1 (14 april 2022)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Adorp • Het renoveren van een stal, Wierumerschouwsterweg 56 (21 april 2022)
Bedum • Het verbouwen van de bungalow en
het vervangen van de kozijnen, Margrietlaan 1
(23 april 2022) • Het plaatsen van een kleine
windmolen, St Annerweg 52 (20 april 2022)
Leens • Het bouwen van een overkapping,
Oosterlaagte 27 (23 april 2022)
Uithuizen • Het permanent maken van een
bouwwerk en vervangen van de buitenbekleding, Maarweg 87 (21 april 2022) • Het bouwen
van een woning, Heermalaan 3 (21 april 2022)
Warffum • Het wijzigen van een reeds verleende vergunning, De Woldering 8 (20 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.

Colofon
Uitgave van gemeente Het Hogeland
redactie@hethogeland.nl

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor:
Bedum • Het verbouwen van de bestaande
kantine naar woning, Wroetende Mol 3A (19
april 2022)
Saaxumhuizen • Het legaliseren van een
schutting, Saaxumhuizerweg 2 (20 april 2022)
Winsum • Het plaatsen van zonnepanelen,
Westerstraat 24 (20 april 2022)
De datum waarop het besluit is genomen staat
tussen haakjes vermeld.

Borkumweg (20 april 2022)
Warfhuizen • Het plaatsen van een kleine
windmolen, Zuurdijksterweg 5 (21 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:
Onderdendam • Het organiseren van Midzomeravondwandeling 17 juni 2022 (24 maart
2022)
Uithuizen • Het organiseren van een kermis 15
t/m 19 juni 2022, Kerkplein (20 april 2022)
Uithuizermeeden - Roodeschool • Het organiseren van Wandel4daagse 30 mei t/m 2 juni
2022 (23 april 2022)
Uithuizermeeden • Een standplaatsvergunning Velthuis VOF van 1 november t/m 31 december 2022, Johan van Veenplein (20 april
2022)
Winsum • Het organiseren van Classic Demo
Race 14 en 15 mei 2022, Dorpsplein (21 april
2022)
Zoutkamp • Het organiseren van een BB-toernooi op 17 en 18 juni 2022, Beatrixstraat 21A
(20 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.

Rectificatie (datum evenement)

Melding activiteitenbesluit

Evenementenvergunning Kerkplein in
Bedum

Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Eemshaven • Het starten van een bedrijf, nabij

De Burgemeester heeft op 22 maart 2022 een
besluit genomen over de aanvraag voor het organiseren van Bedum Beach op 8 en 9 juli 2022
op de locatie Kerkplein in Bedum. De vergun-

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.

ning is verleend.
Procedure Belanghebbenden kunnen op grond
van de Algemene wet bestuursrecht binnen
zes weken na de verzenddatum schriftelijk
bezwaar indienen bij de burgemeester. De bezwaartermijn is gestart op 25 maart 2022. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen via
gemeente@hethogeland.nl of telefoonnummer
088-3458888.

Kennisgeving ontwerpbesluit op
aanvraag

omgevingsvergunning Wierde 13a in Leens
(voorlopig)
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij het voornemen hebben om op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen
voor het bouwen van een woning en schuur
op de locatie Wierde 13a in Leens (voorlopig)
(uitgebreide procedure). Het ontwerpbesluit is
genomen op 6 april 2022.
Inzage U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die daarbij horen, inzien
gedurende zes weken vanaf 29 april 2022. U
kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de
publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen.
Als u de stukken wilt inzien, maakt u dan een
afspraak via 088-3458888.
Indienen zienswijze Gedurende de termijn van
inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of
mondeling zijn of haar zienswijze naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA
Uithuizen.
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