Gemeentenieuws
12 mei 2022

Werk in uitvoering | Maaien bermen
Rond 16 mei beginnen we
weer met het maaien van de
bermen langs onze wegen
en fietspaden. De precieze
datum is afhankelijk van
het weer en hoe snel het
groen groeit.
We maaien ongeveer de eerste
meter - dit kan ook iets meer of
minder zijn - langs gemeentelijke
wegen en fietspaden. Dit doen
we voor de verkeersveiligheid.
Zo heeft u goed zicht en is er
voldoende ruimte om uit te wijken
als dat nodig is. De rest van de
berm laten we groeien voor de
biodiversiteit.

Duurzaamheid |
Open
Monumentendag
in Het Hogeland
Op 10 en 11 september 2022 is het
weer Open Monumentendag.

De gemeente zorgt dat de adressen en
openingstijden op de landelijke websiteopenmonumentendag.nl komen te staan.
Ook in de lokale kranten komt een overzicht van de activiteiten.

De gemeente onderhoudt het openbare groen. Maar in veel dorpen, wijken
en buurten hebben inwoners extra
ideeën voor het groen.

Raadsoverleg - op de agenda:
•
•
•
•

Gevaarlijke situaties
melden

Komt u in onze gemeente
een
plek
tegen
waarvan
u vindt dat er in verband
met
de
verkeersveiligheid
gemaaid
moet
worden?
Laat het ons dan weten via
hethogeland.nl/maaien of
bel
088 - 345 88 88.

Wilt u ook iets betekenen voor het groen in
onze gemeente? Bijvoorbeeld de groenstroken in uw straat onderhouden? Of vaker het
gras maaien in uw buurt? Wilt u iets doen aan
de biodiversiteit? Of wilt u de begraafplaats netter onderhouden? Wij staan
open voor dit soort ideeën. In overleg is
er veel mogelijk.

Leg uw idee aan ons voor!

U kunt uw idee aan ons voorleggen via
groendoeners@hethogeland.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om
uw idee te bespreken. Is uw idee uitvoerbaar? Dan maken we graag een
paar afspraken met u over uw groenproject. Daarna kunt u aan de slag.

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.

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

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26 - 9980 AA Uithuizen
Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen

Op woensdag 18 mei a.s. vindt er een raadsoverleg (aanvang 16.30 uur) en een raadsvergadering (aanvang 19.00 uur) plaats.

•
•

Telefoon:
E-mail:
Website:
WhatsApp:

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

NPG-project Tijd voor Toekomst
NPG-project Tocamaheerd
Gemeenschappelijke regelingen:
Begroting 2023 GR Havenschap
Groningen Seaports
Begroting 2023 GR Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)
Begroting 2023 Regio Groningen-Assen

Raadsvergadering - op de agenda:
•
•
•

Groenvrijwilligers | Wilt u iets
betekenen voor het groen in onze
gemeente?

Ook de gemeente Het Hogeland doet
mee. Het thema van Open Monumentendag 2022 is ‘duurzaamheid’. Monumenten
zijn namelijk de duurzaamste gebouwen
die er zijn.
De gemeente wil graag horen welke monumenten de deuren openen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of
rijksmonument? En wilt u meedoen aan de
Open Monumentendag? Geef dan vóór 15
mei 2022 door als bezoekers welkom zijn
en eventueel wat er te doen is. Dat kan via
hethogeland.nl/openmonumentendag.

Vanaf half juli maaien we het
eerste gedeelte opnieuw. Vanaf
half augustus maaien we de
berm helemaal. De grasvelden in
de dorpen maaien wij wekelijks.

De raad vergadert

•

•
•
•

Onderzoek geloofsbrieven, toelating
en installatie nieuwe raadsleden
Bestemmingsplan Winsum-Munster
fase 2 en 3
Beheerverordening
gemeentelijke
begraafplaatsen 2022
Kredietverstrekking voor NPG-projecten Werelderfgoedcentrum en
Nieuw Roakeldais
Vervanging audiovisueel systeem en
aanpassing raadszaal Uithuizen
Gunning accountantsdiensten 20222025
Aantal (politieke) benoemingen en
aanwijzen vertegenwoordigers

Vergaderingen live 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.

Inspreken op agendapunt

Wilt u inspreken op een voorstel dat op de
agenda staat? Dat kan! U kunt inspreken in
de raadszaal of een bijdrage mailen. Wanneer u wilt inspreken wordt u verzocht dit zo
snel mogelijk (maar uiterlijk op dinsdag 17
mei, 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

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!

Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

-

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer
Projectleider versterking Het Hogeland
Directie- en bestuursassistent
Programmamedewerker Aardbevingen
Civieltechnische toezichthouder /
directievoerder
Jurist VTH

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 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.

Wehe-den Hoorn

Van17 mei t/m 2 juni werken we aan de

Mernaweg, t.h.v. van huisnummer 88 t/m
98. Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand rijverkeer gestremd en wordt omgeleid. Voor fietsverkeer is het mogelijk om
met de fiets aan de hand te passeren of
gebruik te maken van een omleiding voor
fietsers. De bus gaat Provinciale weg naar
Eenrum.

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.
Kijk
voor
meer
informatie
op:
provinciegroningen.nl/projecten/n361-veilig

Informatie voor werkgevers |
Oekraïense vluchtelingen in
dienst nemen
Vanaf 1 april mogen Oekraïense vluchtelingen
in Nederland werken in loondienst. Zij hebben
dan een BSN (Burgerservicenummer) nodig.
Bent u werkgever en wilt u iemand uit Oekraïne in dienst
nemen? Een tewerkstellingsvergunning is dan niet nodig. Wel bent u verplicht om het dienstverband bij het
UWV te melden. Dat kan tot minimaal 2 dagen voor de
ingangsdatum. Meer info op: werk.nl/werkgevers.
Oproep
Heeft u werkaanbod waarbij beheersing van de Nederlandse taal niet nodig is? De accountmanagers van
Team Werkgeversdienstverlening van Werkplein Ability/
gemeente Het Hogeland komen graag met u in contact.
Mail: socialezaken@hethogeland.nl of bel naar
088 - 345 88 88.
Deze info geldt alleen voor Oekraïners die vallen onder
de Richtlijn ‘Tijdelijke Bescherming van de Europese
Unie’. Het is niet van toepassing op Oekraïners die al
lange tijd in Nederland verblijven en een studie- of werkvergunning hebben.

Mee(r)doen |
Kledingpas voor
uw kind(eren)
Heeft u een (bijstands)uitkering en een of meerdere kinderen tot 18 jaar?
Dan ontvangt u van ons deze
week per post de kledingpas
2022. Met de kledingpas (een
fashioncheque van 25 euro) kunt
u kleding of sieraden kopen voor
uw kinderen. De kledingpas 2021
ook nog niet gebruikt? Check op
fashioncheque.com hoelang uw
pas nog geldig is.
Geen uitkering maar wel een laag
inkomen? Dan kunt u de kledingpas 2022 zelf aanvragen. Het aanvraagformulier staat vanaf 16 mei
op hethogeland.nl/meerdoen. U
kunt dit formulier ook ophalen bij
de gemeentehuizen in Winsum en
Uithuizen.

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Adorp • Het vervangen van de aanbouw, Wierumerschouwsterweg 36 (4 mei 2022)
Bedum • Het realiseren van een gesloten aardwarmtesysteem, nabij Langs de Lijn 8 K 001
(4 mei 2022) • Het kappen van een blauwspar,
Klaver 11 (2 mei 2022)
Kantens • Het plaatsen van een dakkapel,
Kerkhofsweg 3 (2 mei 2022)
Oldenzijl • Het plaatsen van een kleine windmolen, Oldenzijlsterweg 33 (2 mei 2022)
Onderdendam • Het bouwen van een woning
en het aanpassen van de schuur, Molenpad 2
(3 mei 2022)
Sauwerd • Het vervangen van de dakramen,
Provincialeweg 10 (5 mei 2022)
Uithuizen • Het bouwen van een mestbassin,
Emmaweg 30 (29 april 2022)
Uithuizermeeden • Het slopen van de woning
en schuren en bouwen van een bewaarloods,
Dwarsweg 20 (29 april 2022)
Vierhuizen • Het herontwikkelen van de camping, Hoofdstraat 49 (2 mei 2022)
Warffum • Het wijzigen van de bestemming
van horeca naar wonen, Hoofdstraat 26 (4 mei
2022)
Winsum • Het realiseren van een woning,
Hoofdstraat W 21 (2 mei 2022)
Zuidwolde • Het veranderen van de in- of uitrit,
Tuinbouwstraat 1 (1 mei 2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Baflo • Het bouwen van een woning, Tinallingerweg 13 (7 mei 2022)
Kloosterburen • Het bouwen van een schuur,
Damsterweg 6 (5 mei 2022)
Leens • Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan, nabij Wierde 13 (7 mei 2022)
Onderdendam • Het plaatsen van 12 zonnepanelen, Middelstumerweg 16 (3 mei 2022)
Roodeschool • Het bouwen van een loods,
Hooilandseweg 91 (5 mei 2022)
Uithuizermeeden • Het verbouwen van een
winkelpand naar een appartement, Hoofdstraat
Colofon
Uitgave van gemeente Het Hogeland
redactie@hethogeland.nl

146 en 148 (voorlopig) (5 mei 2022)
Winsum • Het legaliseren van een wijziging
van de brandcompartimentering, Het Aanleg
9B (5 mei 2022) • Het splitsen van een winkelruimte naar 2 woningen, Hoofdstraat W 24 (4
mei 2022)
Zoutkamp • Het bouwen van loodsen, Strandweg 15 (5 mei 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.

Uithuizermeeden • Het organiseren van een
voetbalkamp op 17 en 18 juni 2022, Grote
Hadderstraat 1 (3 mei 2022)
Winsum • Het organiseren van het Lieve liefhebbers Festival 12 juni 2022, Kerkpad 10 (4
mei 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.

Verlengen beslistermijn

Kennisgeving ontwerpbesluit op
aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor:
Bedum • Het plaatsen van twee dakkapellen,
De Esdoorn 26 (2 mei 2022)
Winsum • Het legaliseren van een wijziging
van de brandcompartimentering, Het Aanleg
9B (2 mei 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 ontvangen voor:
Oldenzijl • Het plaatsen van een kleine windmolen, Oldenzijlsterweg 33 (2 mei 2022)
Wetsinge • Het wijzigen van de inrichting, Karspelweg 25 (3 mei 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 wandelmars 15 t/m 17 juni 2022 (5 mei 2022)
Lauwersoog • Het organiseren van Noordelijk
Pinksterkamp 4 t/m 6 juni 2022, oefenterrein
Marnewaard (4 mei 2022)

Omgevingsvergunning kruising Borgweg/
Garnwerderweg in Winsum
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 realiseren van een rotonde op de locatie kruising Borgweg/ Garnwerderweg in Winsum (uitgebreide procedure). Het ontwerpbesluit is genomen op 3 mei 2022.
Inzage U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die daarbij horen, inzien
gedurende zes weken vanaf 13 mei 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.

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.

Kennisgeving besluit

Omgevingsvergunning Middendijk 7 in
Usquert
Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei
2022, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor Actualisatie omgevingsvergunning op de locatie Middendijk 7 in
Usquert (uitgebreide procedure).
Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken
ter inzage gelegen, van deze gelegenheid tot
het indienen van zienswijzen is geen gebruik
gemaakt.
Inzage De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 mei 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. 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 bezwaarschrift 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 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.

12 mei 2022

