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Opvanglocaties | Opvang Afghaanse
evacués in Winsum en Uithuizen
Het college heeft deze week besloten dat in Winsum en Uithuizen
nieuwe opvanglocaties komen
voor de Afghaanse evacués die
op 1 augustus de Willem Lodewijkkazerne in Zoutkamp moeten
verlaten. In Winsum wordt een
locatie gebouwd achter de kringloopwinkel en in Uithuizen achter
de tennisbaan bij het zwembad.
Op beide locaties komen circa 250
mensen te wonen.
Het college spreekt op 3 juni met omwonenden van het zwembad in Uithuizen en
op 7 juni met omwonenden van Het Aanleg. Zij krijgen een stem in het ontwerp en

Parkeren | Blauwe
zones en boetes

de inrichting van de opvanglocatie. Ook
willen het COA en de gemeente met omwonenden afspraken maken over de leefbaarheid en veiligheid in en rondom de
opvanglocaties. “Ik hoop dat we goede
afspraken kunnen maken over een voor
iedereen veilige en leefbare plek”, zegt
burgemeester Henk Jan Bolding. “Dat is
voor ons een belangrijke ambitie.”
Het college heeft uiteindelijk afgezien
van Zoutkamp als locatie, vanwege problemen die op korte termijn onoplosbaar
bleken. De beoogde locatie, de ijsbaan,
wordt bijvoorbeeld in het zomerseizoen
veel gebruikt als parkeerplaats voor toe-

risten. Een alternatief hiervoor is niet gevonden. Daarnaast zullen ook de Waterwerken Zoutkamp overlast opleveren, in
verkeersstromen en opslaglocaties voor
materialen. Ook vond het college uiteindelijk dat er onvoldoende balans was tussen het inwoneraantal van Zoutkamp en
het aantal nieuwkomers in het dorp.
Burgemeester Henk Jan Bolding noemt
de nieuwe opvanglocaties een maatschappelijke, morele en bestuurlijke verplichting. “We hebben deze mensen zelf
naar Nederland gehaald omdat ze in hun
eigen land niet meer veilig waren vanwege hun werk voor Nederland.”

Veiligheid | Rookmelders vanaf 1 juli
2022 wettelijk verplicht

Onze Buitengewone Opsporingsambtenaren (Boa’s) hebben de
afgelopen maanden actief gecontroleerd en gewaarschuwd bij
fout parkeren.

Rookmelders redden levens.
Daarom geldt vanaf 1 juli 2022
een nieuwe wet: minimaal een
rookmelder op iedere verdieping.

Denk hierbij aan:
•
het ontbreken van de blauwe
kaart in het voertuig;
•
over de parkeertijd heen gaan;
•
parkeren buiten de vakken (centrum Uithuizen).

Gelukkig is het plaatsen zo gebeurd.
Weten hoeveel rookmelders u nodig
heeft? Kijk op rookmelders.nl.
Koop ze en plak ze op. Zo zorgt u
voor uw veiligheid en die van uw dierbaren en voldoet u aan de wettelijke
eisen.

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.

Kleding in de kledingbak | Wat gebeurt er mee?
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Wat gebeurt er eigenlijk met kleding
die u in de kledingbak doet? Waar
komt dat terecht? En maakt het echt
wat uit als u het apart inzamelt?
Alle kleding, schoenen, gordijnen en doeken
uit de kledingbakken gaan naar een sorteercentrum in Nederland. Daar wordt het uitgezocht op soort en op kwaliteit. Daarna krijgt
elke soort en kwaliteit een nieuwe bestemming. Kledingstukken die opnieuw gebruikt
kunnen worden, gaan naar mensen in nood.
Een ander deel wordt verkocht tegen lage prijzen in speciale winkels of verkocht aan sorteerbedrijven in binnen- en buitenland.
Van kleding die niet opnieuw gebruikt kan
worden, wordt iets nieuws gemaakt. Van stof
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die in goede staat is, wordt
garen gemaakt. Daar wordt
weer opnieuw kleding van
gemaakt. Van stof in minder
goede staat worden poetsdoeken of auto-onderdelen
gemaakt.
Waar de stof of kleding ook heen gaat: de opbrengst gaat naar goede doelen. Ook goed:
door hergebruik belasten we het milieu minder.
Met iedere kilo kleding die we opnieuw gebruiken, besparen we ongeveer 7000 liter water en
3,4 kilo CO2. Simpelweg omdat we geen nieuwe kleren hoeven te maken. Met uw afdankertjes helpt u dus uw medemens én het milieu.
Dus: oude kleding? Doe het in de kledingbak.

Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

Dienstverlening |
Tweede Pinksterdag
gesloten
In verband met Pinksteren zijn de publieksbalies
maandag 6 juni gesloten. We zijn dan ook niet
telefonisch bereikbaar.

18 juni 2022 |
Veteranendag in
gemeente Het Hogeland
Op zaterdag 18 juni aanstaande vindt in
de gemeente Het Hogeland de Veteranendag plaats. Deze dag is bedoeld is
voor alle inwoners met een achtergrond
als veteraan, oorlogs- of dienstslachtoffer (en hun partner).
Meer informatie

Alle veteranen, woonachtig in de gemeente Het
Hogeland, die bekend zijn bij het Veteranen
instituut krijgen één dezer dagen een persoonlijke uitnodiging. Veteranen die niet bekend zijn bij
het Veteraneninstituut, zijn ook van harte uitgenodigd. Dit geldt ook voor militairen die uitgezonden
zijn naar een missie en op dit moment nog in actieve dienst zijn en nog niet bij het instituut staan
ingeschreven.
Wilt u meer informatie over de bijeenkomst en/
of ook aanwezig zijn op 18 juni? Neem dan
contact op met projectteam Het Hogeland, via
telefoon: 088 - 345 8515. Rechtstreeks aanmelden per mail kan ook tot uiterlijk 13 juni via:
projectteam@hethogeland.nl

Toeslagen | Eenmalige
energietoeslag
De energieprijzen zijn dit jaar flink hoger
geworden. Heeft u een laag inkomen?
Dan kunt u per adres eenmalig een toeslag van 800 euro krijgen. Als u elke
maand een uitkering van de gemeente
krijgt, ontvangt u de toeslag automatisch
op uw bankrekening. Dat gebeurt in de
maand juni.
Een andere minimumuitkering of AOW met een
klein pensioen? Of ben u werknemer of zelfstandige met een minimuminkomen? Dan kunt
u mogelijk ook in aanmerking komen. Kijk op
hethogeland.nl/energietoeslag. Zelf aanvragen
kan vanaf 1 juli.

Vacatures
-

ICT Architect
Casemanager Jeugd

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

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

Winsum

Tot 3 juni 2022 zijn er werkzaamheden aan
kabels en leidingen aan de Schilligehamsterweg. De weg is gedeeltelijk afgesloten.
Op 9 juni is de Warfstraat in Winsum van
07.00 - 16.00 uur gesloten voor doorgaand
verkeer. Dit vanwege rioleringswerkzaamheden.

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/

Oostpolder | Reageren op
documenten gebiedsontwikkeling
Oostpolder
Vanaf 1 juni 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.

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het plaatsen van een speeltoestel, Wier
23 (24 mei 2022)
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel,
Almastraat 45 en 47 (23 mei 2022) • Het uitbreiden van de woning, Trompstraat 1 (23 mei
2022)
Eemshaven • Het verwijderen van de TGNNER telecommunicatiekabel, Borkumkade (20
mei 2022)
Kloosterburen • Het plaatsen van een kleine
windmolen, Henricus v Cappenbergweg 1 (24
mei 2022) • Het plaatsen van een dakraam,
Mosterdpad 3 (22 mei 2022)
Ulrum • Het plaatsen van zonnepanelen, Noorderstraat 11 (21 mei 2022)
Warffum • Het kappen van een conifeer, Pastorieweg 29 (24 mei 2022) • Het vervangen van
golfplaten, Noordpolder 5 (24 mei 2022) • Het
bouwen van een woning en aanleggen in- of
uitrit, Voogd van Dijkstraat (kavel 24) (20 mei
2022)
Winsum • Het uitbreiden van de woning, Kerkpad 3 (20 mei 2022)
Zoutkamp • Het plaatsen van een columbarium, begraafplaats Churchillweg (24 mei 2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het uitbreiden van de woning, De Eiken 22 (26 mei 2022)
Den Andel • Het verbouwen van de woning,
Oude Dijk 67 (24 mei 2022) • Het restaureren
van het orgel, De Streekweg 91 (24 mei 2022)
Eemshaven • Het aanleggen van een in- en
uitrit, Borkumkade 7 (voorlopig) (24 mei 2022)
• Het wijzigen van een tijdelijke ontvangsthal,
Borkumkade 7 (24 mei 2022)
Saaxumhuizen • Het bouwen van een loods,
Dikemaweg 10 (26 mei 2022)
Uithuizermeeden • Het vervangen van een
dakkapel, Kwekersweg 12 (26 mei 2022)
Winsum • Het wijzigen en plaatsen van kozijnen, Gouw 33 (26 mei 2022)

Colofon
Uitgave van gemeente Het Hogeland
redactie@hethogeland.nl

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:
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel,
Weegbree 11 (25 mei 2022)
Noordwolde • Het realiseren van een tijdelijke
brug, nabij Groningerweg (Ellerhuizerbrug) (25
mei 2022) • Het renoveren van Ellerhuizerbrug,
nabij Groningerweg (25 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:
Kloosterburen • Het plaatsen van een kleine
windmolen, Henricus v Cappenbergweg 1 (24
mei 2022)
Saaxumhuizen • Het bouwen van een loods,
Dikemaweg 10 (24 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 de Omloop Bedum op 18 juni 2022, Centrum (25 mei 2022)
Kloosterburen • Het organiseren van Midzomercarnaval 2 juli 2022, Hoofdstraat 53A (26
mei 2022) • Het organiseren van de Wielerronden van Kloosterburen 9 juli 2022 (26 mei
2022)
‘t Lage van de Weg • Het organiseren van een
buurtfeest met band op 17 juni 2022, nabij Lageweg (speelveld) (24 mei 2022)
Uithuizen • Het organiseren van Hogelandster-

nacht op 18 juni 2022, Emmaweg 56 (26 mei
2022) • Het organiseren van Dag van het Kasteel 6 juni 2022, Menkemaweg 2 (25 mei 2022)
Zandeweer • Het organiseren van een kermis
24 t/m 26 juni 2022, Veilingweg (26 mei 2022)
Zoutkamp • Het organiseren van Vlaggetjesdag 3 tot en met 6 juni 2022, Reitdiepskade 19
(24 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.

Vastgesteld bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan
“Winsum, Munster fase 2 en 3”.

De raad van de gemeente Het Hogeland heeft
op 18 mei 2022 het bestemmingsplan “Winsum-Munster fase 2 en 3” ongewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de transformatie tot woongebied mogelijk. Aan de oostkant
van Winsum is de woninguitbreiding ‘Munster
fase 1’ reeds gerealiseerd. De gemeente Het
Hogeland wil nu ook het vervolg van het plan
Munster gaan ontwikkelen ten behoeve van
woningbouw. Dit bestemmingsplan maakt
Munster fase 2 en 3 in juridisch-planologische
zin mogelijk. Het gaat om de realisatie van
circa 85 woningen. Met deze woningbouwontwikkeling wordt voorzien in een aantrekkelijke
stedenbouwkundige opzet, die inspeelt op de
landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het gebied.
Beeldkwaliteitsplan In samenhang met het bestemmingsplan is ook het stedenbouwkundig en
beeldkwaliteitsplan “Munster fase 2 en 3” vastgesteld. Het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan (bijlage 1 van het bestemmingsplan)
legt de uitgangspunten voor architectuur en
stedenbouw vast voor de hierboven genoemde
locatie. Het plan heeft als doel sturing te geven
aan de inrichting van de openbare ruimte en
het ontwerp van de woonbebouwing in Munster
fase 2 en 3. Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van de bestaande welstandsnota en

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.

vormt hiermee een toetsingskader voor de beoordeling van toekomstige bouwplannen.
Ter inzage Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en het beeldkwaliteitsplan liggen van 3 juni 2022 tot en met 14 juli
2022 ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland,
locatie Winsum, Hoofdstraat-West 70. U kunt
het bestemmingsplan ook raadplegen op:
www.ruimtelijkeplannen.nl
met
plannaam
NL.IMRO.1966.Munsterfase2en3-VG01
Beroep Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking
van dit besluit beroep instellen bij de Raad van
State. Dit kan wanneer u een zienswijze heeft
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
Heeft u geen zienswijze ingediend maar bent u
wel belanghebbende? Ook dan kunt u beroep
instellen.
U kunt uw beroepschrift indienen bij de Raad
van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt bij de
Raad van State ook digitaal beroep instellen via
https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor
dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DiGiD). Op genoemde site
staan de precieze voorwaarden voor digitaal
beroep.
NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet
van toepassing. Dit betekent, dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe
beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is.
Voorlopige voorziening Het raadsbesluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt. Een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Als u beroep
instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige
voorziening verzoeken bij de voorzitter van de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Met een voorlopige voorziening vraagt
u om de werking van het bestemmingsplan uit
te stellen tot het moment dat op uw beroep is
beslist. Tevens moet u het spoedeisend belang
aangeven.

2 juni 2022

