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College | Nieuwe taakverdeling
Wethouder Mariette de Visser
(PvdA)
Inkomen, schuldhulp en armoede
Arbeidsmarkt en een leven lang leren
Wonen en leefbaarheid
Versterking en dorpsvernieuwing
Gasdossier (samen met burgemeester
Bolding)
Opgave: Transformatie sociaal domein

Wethouder Arjen Nolles
(GroenLinks)

Het nieuwe college van Het Hogeland. V.l.n.r.: Paul van Vilsteren, Eltjo Dijkhuis, Karen Hansems,
Henk Jan Bolding, Arjen Nolles, Mariette de Visser en Stefan van Keijzerswaard

Het nieuwe college van burgemeester
en wethouders is geïnstalleerd. Een
overzicht van de taakverdeling vindt u
hieronder.

Burgemeester Henk Jan Bolding
(CDA)

Openbare orde en veiligheid
Handhaving
Bestuurlijke organisatie
Personeel en organisatie
Informatie-en communicatietechnologie (ICT)
Communicatie
Facilitaire zaken
Aardbevingen en veiligheid
NPG, lokaal programmaplan
Gasdossier (samen met wethouder De Visser)
Coördinatie asielzaken

Wethouder Eltjo Dijkhuis
(GemeenteBelangen)

Financiën
Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Duurzame economie en ondernemerschap
Kunst, cultuur en erfgoed
Grondzaken
Opgave: Gebied Hogeland-Oost
Project: Centrumplannen

Wethouder Karen Hansems
(GemeenteBelangen)
Jeugd en jongeren
Onderwijs
Sport en bewegen
Volksgezondheid
Maatschappelijke ondersteuning
Project: De Tirrel Winsum

Hiermee zijn het basisontwerp
van de openbare ruimte en het
verkavelingsplan duidelijk. In
het plan staat onder andere dat
de verkavelingsstructuur van
het oude landschap is terug te
zien.
Naar verwachting start de kaveluitgifte voor fase 2 voor de

Wethouder
Stefan van Keijzerswaard
(VVD)

Mee(r)doen |
Vergoeding zwemlessen
voor diploma A en B
Het is belangrijk dat kinderen kunnen leren zwemmen. Wist u dat u met een lager
inkomen de zwemlessen A en B voor uw
kind (tot 18 jaar) vergoed kunt krijgen?
Kijk op hethogeland.nl/meerdoen of u hier gebruik van kunt maken. En hoe u de vergoeding
kunt aanvragen. Op onze website vindt u ook alle
andere regelingen om mee(r) te kunnen doen.
Voor vragen neem
088-345 88 88.

contact

met

ons

op:

Mobiliteit
Publiek Vervoer
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
waaronder:
•
Groenonderhoud
•
Wegbeheer
•
Openbare verlichting
•
Water en riolering
•
Gebouwen (ook sportgebouwen)
Opgave: Gebied Waddenkust
Project: Bereikbaarheid Winsum (Romp
akkoord)
Project: Sportaccommodatie Bedum

Gemeentesecretaris
Paul van Vilsteren
Ondersteunt het college

Het inschrijven voor een kavel kan via hethogeland.nl/
munster. Het laatste nieuws
over de kaveluitgifte is te volgen via de social mediakanalen
van de gemeente, de Ommelander Courant en de website.

Naast kleding mag ook
huishoudelijk textiel in de
textielbak zoals handdoeken, theedoeken en washandjes. Schoenen die nog
draagbaar zijn, mogen ook,
net als riemen en tassen.
Sokken en zachte knuffels
zijn ook welkom.

dat ze in de bak niet alsnog nat
of vies worden. Knoop schoenen en sokken aan elkaar: dan
kunnen ze beter worden hergebruikt. En: doe de afvalzak niet
meer dan driekwart vol. Een te
volle zak kan de opening van de
bak blokkeren. Dan lijkt het alsof
de bak vol. Anderen kunnen hun
spullen er dan niet meer kwijt.

Wat er niet in mag? Vloerkleden,
elektrische dekens, luiers, matrassen en vieze poetsdoeken.
Ook kapotte schoenen, dekbedden en kussens mogen er niet
in. Het materiaal is niet goed te
recyclen.

Als het textiel nog een ronde
mee kan, kunt u het natuurlijk
ook naar een kringloopwinkel
brengen. Of doe eens mee met
een Ketting Kledingruil in uw
buurt.

Zorg dat de spullen die u in de
textielbak stopt schoon én droog
zijn. Kapot of versleten is niet
erg. Maar laat natte spullen eerst
even drogen. En verpak ze goed,
bijvoorbeeld in een afvalzak zo-

Telefoon:
E-mail:
Website:
WhatsApp:

De Adviesraad Het Hogeland vergadert
vrijdag 20 mei aanstaande en deze keer
in het gemeentehuis, Hoofdstraat 70 in
Winsum.

Afval | Wat mag er eigenlijk in de
textielbak?

komende zomervakantie. Dit
najaar hoopt de gemeente met
een projectontwikkelaar een
overeenkomst te sluiten voor
het realiseren van projectmatige woningbouw. Het bouwrijp
maken van fase 2 en 3 start in
het vierde kwartaal van 2022.

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

In verband met Hemelvaartsdag zijn de publieksbalies donderdag 26 mei gesloten. We zijn dan
ook niet telefonisch bereikbaar. Vrijdag 27 mei
zijn de balies gewoon geopend.

Vergadering 20 mei

Winsum | Bestemmingsplan
Munster fase 2 en 3 vastgesteld
De gemeenteraad heeft op
woensdag 18 mei het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan voor Munster
fase 2 en 3 in Winsum definitief vastgesteld.

Ontwikkeling landbouw, visserij en natuur
Milieu en kringloopeconomie
Grondstoffenbeleid (afval)
Vergunningverlening en toezicht
Recreatie en toerisme
Coördinerend wethouder energietransitie
Opgave: Gebied Reitdiep-zone en
Lauwersmeer
Project: Werelderfgoedcentrum Waddenzee
(WEC)

Dienstverlening |
Hemelvaartsdag
gesloten

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

Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

Voor de agenda kijk op onze website:
www.adviesraadhethogeland.nl/
vergaderingen/reguliere-vergaderingadviesraad-locatie-gemeentehuiswinsum-10
Belangstellenden zijn welkom en mocht
u willen komen, meld u dan aan via ons
contactformulier:
www.adviesraadhethogeland.nl/contact

Vacatures
-

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer
Projectleider versterking Het Hogeland
Programmamedewerker Aardbevingen
Civieltechnische toezichthouder /
directievoerder

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Meer gemeentenieuws vindt u op
hethogeland.nl of volg ons op:

Gemeentenieuws
Werk aan de weg
Adorp

Wehe-den Hoorn

In de nacht van donderdag 2 juni op vrijdag 3 juni is de spoorwegovergang aan de
Spoorlaan te Adorp half afgesloten vanwege werkzaamheden. Dit duurt van 01.00 uur
en 06.00 uur.

De Mernaweg is tot ongeveer 2 juni 2022
gesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers
kunnen er wel langs, met de fiets aan de
hand. Voor ander verkeer is er een omleidingsroute.

Bedum

Winsum

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 23 juni 2022 is de Lageweg Bedum dicht
in beide richtingen. Verkeer kan omrijden
via de Wroetende Mol, Boterdiep Wz en
Parallelweg.

Fietsroute Sauwerd Groot Wetsinge

Tot en met 1 juli 2022 is de doorfietsroute
Groningen – Winsum tussen de Meedenweg en de Laanweg tijdelijk afgesloten.
Fietsverkeer tussen Sauwerd en GrootWetsinge kan via de Laanweg en de fietspaden langs de N361.

Van 9 mei tot 3 juni 2022 zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen aan de
Schilligehamsterweg. De weg is gedeeltelijk
afgesloten.

Winsum - Provinciale weg N361

Vanaf april 2022 wordt gewerkt aan de aanpassingen van verschillende kruisingen:
Meeden, Schilligeham, Geert Reindersstraat en Novaweg. In 2023 wordt de rotonde bij kruising Borgweg/Garnwerderweg
aangelegd. Kijk voor meer informatie op:
provinciegroningen.nl/projecten/n361-veilig/

ER IS GEEN HOND DIE DE
REGELS VAN DE
GEMEENTE LEEST.
HOPELIJK
HONDENBEZITTERS WEL...
In de gemeente Het Hogeland moeten honden aangelijnd zijn. Ook moet de
hondenpoep netjes worden opgeruimd.
Ook al is uw hond niet agressief: loslopen mag niet. Een ander kan hier
namelijk wel van schrikken. Of uw trouwe viervoeter schrikt zelf en reageert
onverwacht. Verder mogen honden niet in speeltuinen en op voetbalveldjes
komen. Ook niet als ze aangelijnd zijn.

Groningenbereikbaar.nl (over provinciale
wegen, van provincie Groningen)

Als u de viervoeter uitlaat, denk dan ook aan zakjes om drollen op te ruimen.
Dat is namelijk verplicht en wel zo sociaal. Want ook al verdwijnt de poep na
een week of twee; het stinkt enorm. Daarnaast kan poep problemen opleveren voor de gezondheid. Dus neem altijd een zakje mee. Ja, óók in het park,
in de natuur of op de dijk. Zo houden we rekening met elkaar en zorgen we
samen voor een veilige en nette gemeente.

Noorderzijlvest.nl/stremmingen (over vaarwegen, bruggen en sluizen, van waterschap Noorderzijlvest)

Wilt u meer weten over deze of andere regels binnen de gemeente? Ze staan
in onze APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Die vindt u op onze website hethogeland.nl.

Meer informatie:

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het uitbreiden van de woning, De
Kamp 27 (13 mei 2022) • Het bouwen van een 2
onder 1 kap woning met loodsen, Verbindingsweg (perceel N436) (10 mei 2022)
Den Andel • Het restaureren van het orgel, De
Streekweg 91 (9 mei 2022)
Kloosterburen • Het verhogen van de sleufsilo
wanden, Munnikeweg 1 (11 mei 2022)
Leens • Het wijzigen van een reeds verleende
omgevingsvergunning, Oosterlaagte 52 (11 mei
2022)
Onderdendam • Het bouwen van een loods,
Winsumerweg 3 (9 mei 2022)
Oosternieland • Het afwijken van het bestemmingsplan, Oosternielandsterweg 26 (11 mei
2022)
Uithuizen • Het versterken van een rijksmonument, Hoofdstraat-West 85 (10 mei 2022)
Usquert • Het kappen van 3 bomen, Raadhuisstraat 7 (10 mei 2022)
Winsum • Het uitvoeren van werkzaamheden
aan 2 bruggen, nabij Provincialeweg (Brug
Winsumerdiep en brug Hulpkanaal Obergum)
(12 mei 2022) • Het wijzigen en plaatsen van
kozijnen, Gouw 33 (12 mei 2022) • Het uitbreiden van de woning, Schepperijlaan 57 (9 mei
2022)
Zoutkamp • Het realiseren van de fietsbrug,
naast de bestaande Reitdiepbrug/sluis (5 mei
2022)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Pieterburen • Het uitbreiden van een school,
Frederiksoordweg 26D (13 mei 2022)
Uithuizen • Het gedeeltelijk slopen van het
pand, Hoofdstraat-Oost 1 (12 mei 2022)
Warffum • Het bouwen van een woning, De
Woldering 5 (voorlopig) (12 mei 2022) • Het
plaatsen van zonnepanelen, Schoolstraat 5 (11
mei 2022) • Het bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit, Voogd van Dijkstraat 8
(12 mei 2022)
Wehe-den Hoorn • Het plaatsen van 6 urnenzuilen, begraafplaats Kerkstraat (12 mei 2022)
Winsum • Het wijzigen van een reeds verleende vergunning, De Schans 51 (10 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.

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 bouwen van 4 woningen, Waterhoen 18, 19, 20 en 21 (voorlopig) (9 mei 2022)
Uithuizen • Het gedeeltelijk slopen van het
pand, Hoofdstraat-Oost 1 (9 mei 2022)
De datum waarop het besluit is genomen staat
tussen haakjes vermeld. Belanghebbenden
kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzend-

datum 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:
Kloosterburen • Het veranderen van het bedrijf en het verhogen van de sleufsilo wanden,
Munnikeweg 1 (11 mei 2022)
Warffum • Het vervangen van een overslagstation, Oostervalge 40 (6 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:
Bedum • Het organiseren van Wandel4daagse
in Bedum 30 mei t/m 2 juni 2022 (12 mei 2022)
• Het organiseren van Walfridus de Musical 20
en 21 mei, Plantsoen 2 (Walfriduskerk) (12 mei
2022)
Kantens • Het organiseren van Summer Festival, Bredeweg 30 (12 mei 2022)
Kloosterburen • Het organiseren van Pleinfeest Kruisweg 2022, Lewestraat 13 (12 mei
2022)
Uithuizen • Het organiseren van ringsteken 18
juni 2022, Hoofdstraat West (12 mei 2022)
Usquert • Het organiseren van een Wandelavondvierdaagse 28 mei t/m 2 juni 2022, Provincialeweg 2A (start) (12 mei 2022) • Het organiseren van Oskerder Kermis 10 tot en met 12

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.

juni 2022, Hoogtjestraat (10 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.

Ontwerpbesluiten

Archeologische rijksmonumenten
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt bekend dat zij voornemens is een
vergunning te verlenen voor graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezelkabels op de
percelen Adorp F87, F109 en F110 (rijksmonumentnummer 45072/Karspelweg Groot-Wetsinge) en Adorp F162 en F212 (rijksmonumentnummer 45070/Laanweg Sauwerd).
U kunt de ontwerpbesluiten inzien van maandag 23 mei tot en met 4 juni 2022. U kunt
daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Winsum,
Hoofdstraat W 70, 9951 AC Winsum. Als u de
stukken wilt inzien, maakt u dan een afspraak
via 088 - 345 8888.
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. Uw zienswijze
dient te zijn voorzien van uw naam, adres en de
datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk besluit die is gericht en dient de
redenen daarvoor te bevatten.

19 mei 2022

