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Uitnodiging | Kennismaken met nieuwe
college Het Hogeland
Op 11 mei aanstaande zullen Eltjo Dijkhuis, Karen
Hansems, Mariette de Visser, Arjen Nolles en Stefan
van Keijzerswaard worden voorgedragen aan de
gemeenteraad voor benoeming tot wethouder van Het
Hogeland.

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.

4 mei | Achter de
schermen

Graag nodig ik u uit om hen geluk te wensen met
deze benoeming en nader kennis te maken met het
nieuwe college van B&W.
U bent vanaf 20.30 uur van harte welkom in het
gemeentehuis van Uithuizen. Een hapje en een drankje
staan voor u klaar.

Elk jaar staan we op 4 mei stil bij de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.

Hartelijke groet,
Henk Jan Bolding
burgemeester gemeente Het Hogeland

Onderzoek |
Verkenning
‘De roek in Het
Hogeland’ van
start
Het is de rol van gemeente en provincie de leefomgeving voor mens
én dier zo prettig mogelijk te maken.
In Het Hogeland wonen veel roeken. De
roeken in de bebouwde kom kunnen zorgen voor overlast. De roek heeft een goede plek nodig om te leven, net als de inwoners van Het Hogeland.
Daarom start Witteveen groenprojecten en
advies nu een verkennend onderzoek. De
gemeente roept inwoners van Het Hogeland op hieraan bij te dragen.
Dit kan door alle broedlocaties van de roek
te melden via: hethogeland.nl/roeken. Dit
geeft een goed beeld van waar de roeken
precies leven en helpt bij de vormgeving
van het plan van aanpak.

Van het college | College wil
NPG-bijdrage voor herontwikkeling
Tocamaheerd Uithuizen
Het college wil het project ‘Tocamaheerd’ indienen bij het Nationaal Programma Groningen en vraagt de gemeenteraad hiermee in te stemmen.
De herontwikkeling van Huize Tocama in
Uithuizen moet de toeristische aantrekkingskracht en het onderwijsnetwerk van
Noord-Groningen
versterken.
Stichting
Tocamaheerd wil dit bereiken door in samenwerking met Museum Menkemaborg
een professionele museumwinkel en expositieruimte in te richten en een kinderspeeltuin aan te leggen die ook geschikt is voor
kinderen met een beperking. Verder is er
een toeristisch informatiepunt voor NoordGroningen voorzien en wordt een landschapspark met beeldentuin ingericht. Het gebouw
wordt volledig gerestaureerd en krijgt een
hotelfunctie. De slingertuin wordt in originele
staat teruggebracht.

ring op te doen. Tijdens de bouw gaat het om
jongeren die scholing volgen in restauratie.
Dit gebeurt in samenwerking met het Alfa College, de Hanzehogeschool en de betrokken
aannemers. Er komt een kwekerij met instructielokalen en een kas om (V)MBO-leerlingen
van Terra in de groensector praktijkervaring
op te laten doen.
De hotelfunctie met horeca biedt leerlingen
uit het (V)MBO en mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt de kans om praktijk- en
werkervaring op te doen.
Om dit te realiseren wordt het Nationaal
Programma Groningen om een bijdrage van
twee miljoen euro gevraagd. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Het project biedt jongeren en mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om
beroepsopleidingen te volgen en praktijkerva-

Dat doen we bijvoorbeeld bij een oorlogsmonument of bij oorlogsgraven in de buurt. Dit zijn gedenkplekken die voor veel mensen een bijzondere betekenis hebben.
Onze medewerkers van de buitendienst onderhouden deze locaties het hele jaar door. Rond 4
mei besteden ze extra aandacht aan de gedenkplekken en planten ze nieuwe plantjes. We zijn er
trots op dat onze gedenkplekken er zo verzorgd
uitzien.

De raad vergadert
Op woensdag 11 mei a.s. (aanvang 19.00
uur) vergadert de gemeenteraad van Het
Hogeland.

Op de agenda:
•
•

Vergadering volgen

De raadszaal is weer toegankelijk voor publiek. Digitaal meekijken kan ook via de
livestream op raadhethogeland.nl. Ook de
agenda en de onderliggende stukken vindt
u hier.
Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op de website raadhethogeland.nl.

Afval | Oud papiercontainer Uithuizen naar
Edama 47
De oud papiercontainer op de voormalige gemeentewerf aan de Talmaweg 8a is verplaatst.
Sinds 1 mei staat de container op het terrein van Auto
demontagebedrijf Klaas Boer. Het adres is Edama 47 in
Uithuizen. Op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur
kunt u hier uw oud papier en karton in de container kwijt.
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Bespreking coalitieakkoord “Samen
Bouwen”
Benoeming en beëdiging wethouders

Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

Vacatures
-

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer
ICT Architect
Projectleider versterking Het Hogeland
Administratief medewerker (Wmo)
Directie- en bestuursassistent
Programmamedewerker Aardbevingen

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

Gemeentenieuws
Taalhuis
Het Hogeland | Open
Dag op 18 mei

Werk aan de weg
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.

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

In de nacht van zondag 15 mei op maandag
16 mei is de spoorwegovergang Meeden te
Winsum van 01.00 uur tot 04.00 uur voor
de helft afgesloten. Dit in verband met werkzaamheden aan de overweg.

Winsum - Provinciale weg N361

Op 2 mei 2022 startte de aanleg van een
verkeersplein bij de Meeden. Naar verwachting is dit klaar op 30 mei 2022. Doorgaand verkeer kan doorrijden.
In de zomervakantie van 2022: aanpassing van de kruisingen Schilligeham, Geert
Reindersstraat, Novaweg en onderhoud
aan de rotonde bij Het Aanleg.
In 2023: aanleg rotonde bij kruising Borgweg/Garnwerderweg.
Kijk
voor
meer
informatie
op:
provinciegroningen.nl/projecten/n361-veilig

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

Lauwersmeer |
Lezing door
Gerrit Hiemstra
Op zaterdag 7 mei organiseert Nationaal Park Lauwersmeer van 13:30
tot 16:30 uur, speciaal voor omwonenden, een lezing over water en
klimaat door één van de bekendste
Nederlandse meteorologen: Gerrit
Hiemstra.
Na afloop van de lezing gaan deelnemers
tijdens een excursie met eigen ogen zien
wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor de natuur. Gidsen nemen de
deelnemers dan mee op een excursie door
het park.
Aanmelden kan via np-lauwersmeer.nl.
Deelname is gratis.

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

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Adorp • Het kappen van een wilg, Spoorlaan
14 (20 april 2022)
Bedum • Het bouwen van een woning, nabij
Waterhoen (29 april 2022)
Den Andel • Het oprichten van een ooievaarsnest, achter De Streekweg 33 (25 april 2022)
Kloosterburen • Het toevoegen van de bestemming wonen aan het pand, Hogeweg 33
(25 april 2022)
Mensingeweer • Het plaatsen van een kunstwerk, Rotonde N361 (28 april 2022)
Onderdendam • Het plaatsen van zonnepanelen, Warffumerweg 25 (27 april 2022) • Het
tijdelijk gebruiken van een schuur voor theatervoorstellingen, Boterdiep Oz 13 (27 april 2022)
Stitswerd • Het dempen van een sloot, nabij
Jacob Tilbusscherweg (28 april 2022)
Vierhuizen • Het bouwen van een woning en
loods, Hoofdstraat 51 (22 april 2022)
Warffum • Het bouwen van een woning en het
aanleggen van een uitrit, nabij Swaagmans
Land (28 april 2022)
Warfhuizen • Het realiseren van een mestsilo,
Schouwen 3 (26 april 2022)
Wehe-den Hoorn • Het plaatsen van een
kunstwerk, Rotonde N361 (28 april 2022) •
het plaatsen van 6 urnenzuilen, begraafplaats
Kerkstraat (21 april 2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Adorp • Het kappen van een wilg, Spoorlaan
14 (30 april 2022)
Baflo • Het realiseren van een opbouw op bestaand bijgebouw, Julianalaan 5 (27 april 2022)
Bedum • Het bouwen van 11 woningen, Poelsnip 83 t/m 103 (o) (voorlopig) (26 april 2022)
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Hornhuizen • Het plaatsen van een kleine
windmolen, Ommelanderweg 32 (29 april 2022)
• Het slopen van een monumentale schuur,
Ommelanderweg 9 (27 april 2022)
Onderdendam • Het plaatsen van zonnepanelen, Boterdiep Oz 9 (27 april 2022)
Tinallinge • Het plaatsen van een kleine windmolen, Abbeweersterweg 2 (29 april 2022)
Usquert • Het restaureren en versterken van
de schoorstenen op een monumentaal pand,
Streeksterweg 2 (27 april 2022) • Het gedeeltelijk slopen van de woning, Wadwerderweg 107
(27 april 2022) • Het aanleggen van kabels en
leidingen, nabij Kruyssteelaan, Tuinbouwpad
en Raadhuisstraat (26 april 2022)
Vierhuizen - Lauwersoog • Het uitvoeren van
werkzaamheden aan de middenspanningskabels en gasleidingen, tussen Vierhuizen en
Lauwersoog (27 april 2022)
Warffum • Het afwijken van het bestemmingsplan voor bedrijfsactiviteiten, Oostervalge 18
(15 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:
Baflo • Het vervangen van de loods, Eenrumerweg 2 (28 april 2022)
Uithuizen • Het plaatsen van een dakkapel, Ulbrandahof 17 (25 april 2022)
Warffum • Het uitbreiden van de woning,
Hoofdstraat 1A (28 april 2022) • Het bouwen
van een woning, De Woldering 5 (voorlopig)
(25 april 2022)
Zoutkamp • Het bouwen van loodsen, Strandweg 15 (voorlopig) (29 april 2022)

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

Geweigerde vergunning
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Uithuizen • Het bouwen van een tijdelijke woning, Edama 20C (voorlopig) (27 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.

Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Bedum • Het plaatsen van gasflessen-opslag
op het terrein, Industrieweg 7A (26 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:
Eenrum • Het organiseren van een hemelvaartsmarkt Eenrum op 26 mei 2022, Raadhuisstraat, Hoofdstraat, Hereweg en Plantsoenstraat (29 april 2022) • Het organiseren
van open dagen Arboretum Notoarestoen 7,
8,14 en 15 mei 2022, Dokter Posthumuslaan
16 (26 april 2022)
Roodeschool • Het organiseren van Wandel4daagse 30 mei t/m 2 juni 2022 (26 april 2022)
Schouwerzijl / Schaphalsterzijl • Het organiseren van wielerronde Ready to Race 8 mei
2022 (29 april 2022)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks

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.

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.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een
standplaatsvergunning verleend voor:
Eenrum • Een standplaatsvergunning m.b.t.
overgangsrecht Ainrommer Shantykoor, Raadhuisstraat 10 (26 april 2022)
Uithuizen • Een standplaatsvergunning voor
een kraam 12 en 13 mei 2022, De Blink (26
april 2022)
Warffum • Een standplaatsvergunning voor
een kraam 14 mei 2022, Noorderstraat 20 (26
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.

Vergunning alcoholwet
Burgemeester en wethouders hebben een Alcoholvergunning verleend voor:
Uithuizermeeden • Het wijzigen van een alcoholvergunning, Hoofdstraat 168A (21 april
2022)
Winsum • Vergunning Alcoholwet, Onderdendamsterweg 8 (23 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.
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