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Opvang | Plek voor Oekraïense
vluchtelingen in Ulrum en Eenrum
In Ulrum en Eenrum worden twee
gebouwen gereed gemaakt voor opvang
van gevluchte Oekraïners. Het gaat
om het oude gebouw van basisschool
‘De Akkerwinde’ in Ulrum en om het
voormalige zorgcomplex ‘Aagstheem’
in Eenrum. De gemeente heeft hierover
contact met de dorpsverenigingen van
beide dorpen.
Het is nog niet bekend vanaf wanneer
gevluchte Oekraïners in Ulrum en Eenrum gaan
verblijven. De verwachting is wel dat ook deze
groep vooral bestaat uit moeders met kinderen,
met soms een grootmoeder.

Bedum en Kantens

Oekraïense gezinnen die in de wisselwoningen
in Kantens verblijven, gaan op 1 juni
over naar huurwoningen in Bedum. De

Parkeren | Blauwe
zones en boetes
Onze Buitengewone Opsporingsambtenaren (Boa’s) hebben de
afgelopen maanden actief gecontroleerd en gewaarschuwd bij
fout parkeren.
Denk hierbij aan:
•
het ontbreken van de blauwe
kaart in het voertuig;
•
over de parkeertijd heen gaan;
•
parkeren buiten de vakken (centrum Uithuizen).

Let op!

Vanaf nu gaan onze Boa’s ook boetes uitdelen. De boete bedraagt minimaal 100 euro. Op de website om.nl/
onderwerpen/boetebase vindt u meer informatie over de hoogte van boetes.

Waarom een blauwe zone?

De blauwe zone is ingesteld zodat alle
bezoekers voldoende parkeerruimte
hebben. Dit geldt voor inwoners maar
ook voor toeristen. De parkeerduur is in
de gemeente Het Hogeland maximaal
twee uur. Een uitzondering hierop is de
blauwe zone in Uithuizen. Hier is de parkeerduur maximaal 30 minuten.

wisselwoningen komen dan beschikbaar als
tijdelijke woonruimte voor Kantsters die met
de versterkingsoperatie te maken hebben. Eén
Oekraïens gezin verhuist binnen Kantens. Zij
gaan van een wisselwoning naar een te slopen
woning van woningbouwvereniging De Delthe.
De woningen in Bedum zijn eigendom van
woningstichting Wierden en Borgen. Ook deze
woningen worden gesloopt. Tot het eind van
dit jaar kunnen ze gebruikt worden door de
vluchtelingen.

Huisraad

In Bedum en Kantens werken partijen als
dorpsvereniging APB Bedum en Stichting
Groningen Helpt samen bij de inrichting
van de woningen. Veel dorpsbewoners
stelden daarvoor huisraad beschikbaar. Op
1 juni worden de Oekraïners in beide dorpen
ontvangen in ingerichte huizen.

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.

De raad vergadert
Op woensdag 1 juni aanstaande
(aanvang 19.00u) vergadert de gemeenteraad van Het Hogeland in de
raadzaal van het gemeentehuis in
Uithuizen.
Op de agenda onder andere:
•
•
•
•
•
•

Warffum | Opening de Bibliotheek
op school
Afgelopen donderdag was de opening
van de Bibliotheek op school op basisschool ‘De Rank’ in Warffum. Wethouder Eltjo Dijkhuis verrichtte de
opening.
Met de Bibliotheek op school slaan het onderwijs, Biblionet Groningen en de gemeente de
handen ineen om de leesvaardigheid, het leesplezier en de mediawijsheid van basisschoolleerlingen te vergroten.

Nog dit schooljaar krijgen alle scholen in Het
Hogeland de Bibliotheek op school. Op deze
manier hoopt de gemeente samen met Biblionet een impuls te geven aan bibliotheken,
scholen én gemeenschappen in Het Hogeland.
Eltjo Dijkhuis: “We stimuleren kinderen zo om
meer te lezen. Ze leren ook beter en verstandiger omgaan met internet, sociale media en
games.”
Wilt u meer weten? Kijk dan op:
biblionetgroningen.nl/onderwijs/de-bibliotheekop-school

Oostpolder | Reageren op documenten
gebiedsontwikkeling Oostpolder
Vanaf 1 juni aanstaande liggen de
eerste formele documenten over de
ontwikkeling van de Oostpolder ter inzage. Direct omwonenden en andere
belangstellenden kunnen hier tot 13
juli op reageren.
De documenten beschrijven een aantal onderwerpen. Dat de provincie en de gemeente de
Oostpolder willen ontwikkelen bijvoorbeeld.
Hoe er met omwonenden en betrokkenen
wordt samengewerkt en gecommuniceerd. En
hoe het milieuonderzoek op hoofdlijnen uitgevoerd gaat worden. Milieueffecten zijn namelijk
een belangrijk onderdeel in de besluitvorming.

U
kunt
de
stukken
bekijken
op
hetdigitalediggelschip.nl en op afspraak bij de
balies van de gemeentehuizen in Winsum en
Uithuizen. Op 21 juni is er van 16.00 tot 20.00
uur in dorpshuis Het Diggelschip in Oudeschip
een presentatie over de documenten. U kunt
daar ook vragen stellen en een reactie achterlaten.
Op 13 juli moeten alle reacties binnen zijn. De
projectgroep Oostpolder verzamelt alle reacties in een zogenaamde Reactienota. Daar
geeft de projectgroep ook adviezen bij. Eind
september wordt deze nota aangeboden aan
Provinciale Staten voor besluitvorming.

Afval | Breng het naar de kringloop!
Oude spullen waar u echt vanaf wilt?
Maar het is nog bruikbaar?
Gooi het dan niet weg maar breng het naar
een kringloopwinkel. Spullen die u niet meer
nodig hebt, zijn misschien nog wel waardevol
voor een ander. Lever het in.
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•
•

NPG-project Tijd voor Toekomst
(Ontwerp)begroting 2023 GR Havenschap Groningen Seaports
(Ontwerp)begroting 2023 GR Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)
(Ontwerp)begroting 2023 Regio Groningen - Assen
NPG-project Tocamaheerd
Herziening overzicht grondexploitaties 2022
(Ontwerp-)meerjarenbegroting 2023
– 2026 GR Publiek Vervoer
(Ontwerp)begroting 2023 Veiligheidsregio Groningen

Vergadering volgen

De raadszaal is weer toegankelijk voor publiek. Digitaal meekijken kan via de livestream
op raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de
onderliggende stukken vindt u hier.

Inspreken

Inspreken tijdens de vergadering kan over
voorstellen die op de agenda staan. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt
maken wordt u verzocht dit zo snel mogelijk
(maar uiterlijk op dinsdag 31 mei, 12.00 uur)
bij de griffie van de raad te melden. Dit kan
via griffie@hethogeland.nl onder vermelding
van uw naam en telefoonnummer.
Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op de website raadhethogeland.nl.

Vacatures
-

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer
Programmamedewerker Aardbevingen
Klantadviseur Klant Contact Centrum
(KCC)
ICT Architect
Casemanager Jeugd

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Breng uw oude lamp, bank, kast of jas naar
een van de kringloopwinkels in de gemeente.
Sommige kringloopwinkels halen het zelfs bij u
thuis op. Maar bezoek ook eens een kringloopwinkel. En tik voor een
leuke prijs unieke spullen
op de kop.

Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

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

Gemeentenieuws
Expositie | Bibliotheek
Leens

Werk aan de weg
Adorp

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.

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 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.

Kunstenares Marja Spijk uit Uithuizen
exposeert tot 15 juli in de bibliotheek
van Leens.

Wehe-den Hoorn

Haar kunstwerken zijn tot stand gekomen door
zich te verbinden met een emotie. Ze werkt op
gevoel met verschillende technieken. “Je te laten verrassen is en blijft een uitdaging naast het
genieten ervan”, aldus Marja.

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.

Winsum

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/

De expositie is te zien tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Die vindt u op
biblionetgroningen.nl/bibliotheken.
Contact?
Mail naar: Marja_Spijk@msn.com

WhatsApp service |
Heeft u een vraag aan de
gemeente?

Mee(r)doen | Spullen
voor school via
Startpakket Onderwijs
Heeft u een lager inkomen tot en
met 120% van de bijstandsnorm en
weinig vermogen?
Maak gebruik van de Mee(r)doenregelingen; ook voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld
het Startpakket Onderwijs. Hiermee kunt
u een vergoeding voor schoolspullen aanvragen. Of een fiets of een laptop lenen.
De regeling is voor kinderen vanaf groep 7
van de basisschool tot 18 jaar.
Aanvragen kan via: leergeldhoogeland.nl.
Op hethogeland.nl/meerdoen vindt u meer
informatie, ook over alle andere mogelijkheden om mee(r) te doen.

Wij zijn op werkdagen ook bereikbaar via
WhatsApp. Stel uw vraag via telefoonnummer:
06-11450530. Wij zijn via WhatsApp bereikbaar
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Persoonlijke/privacygevoelige informatie wisselen
wij hier niet uit.

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het realiseren van een monovergistingsinstallatie, Thesingerweg 2 (19 mei 2022)
• Het bouwen van een carport, Fluitekruid 26
(17 mei 2022) • Het bouwen van een woning,
Poelsnip (kavel 575) (16 mei 2022) • Het uitbreiden van de woning, De Esdoorn 15 (16 mei
2022)
Eemshaven • Het op- en/of overslaan nieuwe
goederen en stoffen, Eemshornweg 1-3 en
9-10 (18 mei 2022)
Kantens • Het versterken van de kerk, Kerkhofsweg 2 (13 mei 2022)
Kloosterburen • Het plaatsen van een woonunit, Henricus v Cappenbergweg 11 (13 mei
2022)
Lauwersoog • Het aanleggen van een natuurspeelplaats, De Rug 1 (13 mei 2022)
Leens • Het splitsen van de winkelruimte naar
2 appartementen, Hoofdstraat 12 (19 mei 2022)
Uithuizen • Het slopen van 2 schoorstenen,
Brouwerijstraat 6A en 6B (17 mei 2022)
Usquert • Het kappen van 2 iepenbomen, Pieter Hutstraat 8 (14 mei 2022)
Winsum • Het kappen van een wilg, Hamrik
49 (17 mei 2022) • Het verplaatsen van een
overkapping, Driek van Wissenhof 9 (14 mei
2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het bouwen van een schuur met
carport, Boterdiep Wz 9 (21 mei 2022) • Het
kappen van een blauwspar, Klaver 11 (19 mei
2022)
Onderdendam • Het tijdelijk wijzigen van het
gebruik van een schuur voor theatervoorstellingen, Boterdiep Oz 13 (19 mei 2022)
Uithuizen • Het uitbreiden van de woning,
de Laan 65 (21 mei 2022) • Het bouwen van
een woning, Luidenslaan 1 (voorlopig) (19 mei
Colofon
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2022)
Ulrum • Het bouwen van een bedrijfshal, Buitensingel 4, 4a, 4b en 4c (21 mei 2022)
Usquert • Het kappen van 3 bomen, Raadhuisstraat 7 (19 mei 2022)
Warffum • Het wijzigen van de bestemming
van horeca naar wonen, Hoofdstraat 26 (20
mei 2022)
Zoutkamp • Het bouwen van een biologische
zuivering, Panserweg 14 (20 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.

Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Eemshaven • Het wijzigen van een tijdelijke
ontvangsthal, Borkumkade 7 (16 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:
Uithuizen • Het organiseren van een Oldtimerdag 21 mei 2022 (19 mei 2022)
Ulrum • Het organiseren van een Truckshow
Hogeland op 18 en 19 juni 2022, Buitensingel
(17 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.

Kennisgeving ontwerpbesluit op
aanvraag
Omgevingsvergunning Dwarsweg 30 in
Uithuizermeeden

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 plaatsen van een kleine windmolen op
de locatie Dwarsweg 30 in Uithuizermeeden
(uitgebreide procedure). Het ontwerpbesluit is
genomen op 19 mei 2022.
Inzage U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die daarbij horen, inzien
gedurende zes weken vanaf 27 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.

Ontwerp facet- bestemmingsplan
Geluidverdeelplan Eemshaven
Ter inzage Vanaf 30 mei 2022 tot en met 10
juli 2022 ligt het ontwerp facet-bestemmingsplan Geluidverdeelplan Eemshaven (NL.
IMRO.1966.BP98861-0001 ) voor iedereen ter
inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis te Winsum en Uithuizen. U kunt het plan
ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Aanleiding Het Geluidverdeelplan Eemshaven
(hierna:GPV) is een instrument om de geluidstoedeling op verschillende kavels te sturen.
Het voorkomt dat een beperkt aantal bedrijven
gebruik maken van de beschikbare geluidruimte, waardoor andere bedrijven vervolgens
geen mogelijkheid hebben zich hier te vestigen.

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.

Het GPV geeft zekerheid dat voor alle kavels
een zekere geluidruimte beschikbar blijft.
De gemeente is voornemens ook in de Oostpolder een industrieterrein aan te leggen. Het is
van belang dat voor deze ontwikkeling geluidruimte beschikbaar blijft. Uitgangspunt is dat
de totale geluidsbeslasting blijft gelden binnen
de bestaande zonegrens. Het industrieterrein
Eemshaven moet dus een hoeveelheid geluidruimte afstaan aan de Oostpolder.
In het GPV wordt nu ook rekening gehouden
met het nestgeluid van schepen (geluid als gevolg van produceren elektriciteit in het kader
van de hotelfunctie van schepen), dit in verband met recente jurisprudentie.
Het GPV was oorspronkelijk onderdeel van het
voorontwerpbestemmingsplan Eemshaven. Als
gevolg van de hiervoor aangegeven ontwikkelingen, wordt de voorkeur gegeven aan een separaat facet-bestemmingsplan Geluidverdeelplan Eemshaven.
Plangebied Het plangebied grenst aan de
noord-, oost- en deel van de westzijde aan de
Waddenzee en het Eems-Dollard-estuarium.
Zuidelijk van het plangbied ligt de Oostpolder
en aan de westzijde de Emmapolder. Meer
concreet ligt de zuidelijke grens van het plangebied ter hoogte van de Kwelderweg en Robbenplaatweg en de westelijke grens ter hoogte
van de Meeuwenstaartweg.
Zienswijzen Gedurende de periode dat het
ontwerp facet-bestemmingsplan ter inzage ligt
kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan
geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
Zienswijzen dienen gericht te worden aan de
gemeenteraad van het Hogeland, Postbus 26,
9980 AA Uithuizen. Zienswijzen kunnen niet per
e-mail worden ingediend. Vermeld in uw brief
uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief bij onderwerp: ‘zienswijze ontwerp facetbestemmingsplan Geluidverdeelplan
Eemshaven’. Voor een mondelinge reactie kunt
u contact opnemen met Ria Uilenberg of Bart
Moes van het team ruimtelijke ordening-beleid,
telefoon 088 – 345 8888.
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