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18 juni 2022 |
Veteranendag in
gemeente Het Hogeland

Beste Hogelandsters,
De beelden zijn mogelijk wat van uw
netvlies verdwenen. Maar niet heel erg
lang voordat Rusland Oekraïne binnen
viel, voltrok zich elders in de wereld een
andere ramp: de machtsovername door
de Taliban in Afghanistan. Mij staan de
hartverscheurende beelden van radeloze
mensen op de luchthaven van de hoofdstad
Kaboel nog wel helder voor de geest.
Een lot uit de loterij als het je daar lukte
per vliegtuig naar vrede en veiligheid te
ontkomen…
Aan een deel van die vluchtelingen hebben
we een ereschuld. Omdat ze werkten voor
ons leger, onze ambassade daar, officiële
Nederlandse organisaties en instellingen.
Zij geloofden wél in onze democratische
normen en waarden. Gelukkig hebben
we kans gezien een deel van hen zelf in
veiligheid te brengen.
Honderden van die loyale Afghanen
zijn na aankomst in Nederlands met
hun echtgenoot of echtgenote én hun
kinderen gehuisvest in de kazerne bij
Zoutkamp. Daaraan komt binnenkort een
einde; Defensie heeft de kazerne door de
ontwikkelingen op het wereldtoneel weer
nodig.

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

De Afghanen daar hebben langzaam
aan hun draai gevonden. Ze doen hun
boodschappen in onze gemeente. Hun
kinderen gaan hier naar school. Ze leggen
contacten met Hogelandsters. Ze raken
vertrouwd met Het Hogeland. En daarom
vind ik dat ze hier de mogelijkheid moeten
krijgen verder wortel te schieten. Dat ze
de kans moeten krijgen hier of elders een
nieuw bestaan op te bouwen.
Die gedachte ligt achter de plannen om in
Winsum en Uithuizen woonvoorzieningen
voor de Afghanen te realiseren. Het
gemeentebestuur verafschuwt het
idee dat ze van hot naar her worden
‘gesleept’ en niet de mogelijkheid krijgen
te aarden. Wij beschouwen het als onze
verantwoordelijkheid deze mensen
vastigheid en zekerheid te bieden. Ook al is
dat voorlopig voor twee jaar. Maar niemand
kan de toekomst voorspellen...
Het klopt: ons besluit is met stoom en
kokend water tot stand gekomen. De tijd
drong flink. We hebben gesprekken met
inwoners gevoerd. Die maakten duidelijk
dat twee locaties met per locatie ongeveer
250 Afghanen in grotere kernen de voorkeur
hebben. De gesprekken maakten ook

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.

Meer informatie

duidelijk dat er oor en oog moet zijn voor
Hogelandsters die met vraagtekens zitten.
Daar kunt u op vertrouwen. Wij nemen
zorgen serieus en zullen daar samen met
het COA ook daadwerkelijk iets mee doen.
Ik vertrouw er op mijn beurt op dat de
Hogelandster gastvrijheid uiteindelijk alle
twijfels overwint.
Winsum, juni 2022
Henk Jan Bolding,
burgemeester.

Van het college | College stelt
kavelprijzen Munster 2 Winsum vast
dere geïnteresseerden voor één kavel organiseert de gemeente een loting.

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

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 dienstslacht
offer (en hun partner).

In de wijk Munster komen in totaal ongeveer
150 woningen. Er is ruimte voor sociale huurwoningen, koopwoningen in verschillende
prijsklassen en vrije kavels. De bouw is opgedeeld in drie fasen. De woningbouw in fase 1
is bijna klaar. De verkoop van fase 3 start naar
verwachting begin 2023.

Het college heeft voor twaalf kavels
in het Winsumer nieuwbouwproject
Munster 2 de kavelprijzen vastgesteld.
Het college is uitgegaan van marktconforme grondprijzen.
De oppervlakte van de kavels varieert van 434
tot 908 vierkante meter. De prijzen exclusief
BTW liggen tussen 95.480 en 181.600 euro.
Op de kavels kan waarschijnlijk voor de komende zomer worden ingeschreven. Bij meer-

In het plan Munster is de oorspronkelijke verkavelingsstructuur van het landschap terug te
zien. Fase 2 bestaat uit drie eilanden, omsloten door brede watergangen. Het is er groen,
waterrijk en krijgt een dorps karakter. In fase
2 is ruimte voor vijf sociale huurwoningen, 12
vrije kavels en 26 projectmatige woningen.
Voor de kavels voor vrijstaande woningen gelden randvoorwaarden. Deze zijn per kavel te
vinden op hethogeland.nl/munster

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.

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

Afval | Reclame in
de brievenbus
voorkomen?
Krijgt u veel reclamefolders in de bus?
En vindt u het vervelend dat u daarmee
bijdraagt aan de hoeveelheid papierafval? Denk dan eens na over een sticker
tegen ongeadresseerd drukwerk. Als u
die op uw brievenbus plakt, bepaalt u
zelf wat u ontvangt.
NEE-JA of NEE-NEE

Kiest u voor een NEE-JA-sticker? Dan ontvangt
u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en
folders meer. De huis-aan-huisbladen ontvang u
nog wel. Het gemeentenieuws in de Ommelander
krijgt u dan gewoon.
Kiest u voor een NEE-NEE-sticker? Dan ontvangt
u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, folders én huis-aan-huisbladen meer.
Vraag de sticker van uw keuze gratis aan op
hethogeland.nl/afval, onder ‘Sticker tegen kranten en folders’. Wij sturen u de sticker toe.

Reclame in een envelop

Soms ontvangt u reclame in een envelop met uw
naam en adres. Of met uw adres en gericht ‘aan
alle bewoners’. Deze reclame wordt meestal bezorgd door de postbode. U kunt zich gratis voor
dit soort reclame afmelden op postfilter.nl. Als u
reclame van sommige soorten bedrijven wel wilt
blijven ontvangen, kunt u dat aangeven. Regel
het makkelijk op postfilter.nl en draag uw steentje bij aan het verminderen van de hoeveelheid
papierafval.

Vacatures
-

Directie- en bestuursassistent
Ervaren slarisadministrateur

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures
Gemeente Het Hogeland
Postbus 26 - 9980 AA Uithuizen
Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen

Telefoon:
E-mail:
Website:
WhatsApp:

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

Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

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

Gemeentenieuws
Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel, De
Vlasakker 3 (2 juni 2022) • Het plaatsen van
een dakopbouw, Merel 9 (30 mei 2022) • Het
plaatsen van een buiten - unit airco aan de
voor/ zijgevel, Valk 18 (29 mei 2022) • Het realiseren van een nokverhoging, Krijthehof 8 (30
mei 2022)
Eenrum • Het uitbreiden van de ligboxenstal,
Aagtsweg 3 (25 mei 2022)
Houwerzijl • Het uitbreiden van de woning,
Hoofdstraat 1A (25 mei 2022)
Lauwersoog • Het plaatsen van een tijdelijke
kantoor- opslag unit, nabij Noordergat 24 (30
mei 2022)
Pieterburen • Het plaatsen van een kleine
windmolen, Oudedijksterweg 11 (27 mei 2022)
Uithuizen • Het vervangen van de kozijnen,
Borgweg 17 (1 juni 2022) • Het uitbreiden van
de woning, Departementsstraat 8 (31 mei 2022)
• Het kappen van een dennenboom, Brouwerijstraat 37 (26 mei 2022)
Uithuizermeeden • Het bouwen van een woning, Hoofdstraat 125 (25 mei 2022)
Warffum • Het slopen en nieuw bouwen van
een tuinhuis, Spoorstraat 25 (24 mei 2022)
Wehe-den Hoorn • Het restaureren en verbouwen van het pand, Mernaweg 55 (25 mei 2022)
Wetsinge • Het bouwen van een sleufsilo, Provincialeweg 38 (1 juni 2022)
Winsum • Het bouwen van een overkapping,
Hoofdstraat O 18 (1 juni 2022) • Het plaatsen
van een dakkapel, Dijkrechter 13 (30 mei 2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Baflo • Het vervangen van de loods, Eenrumerweg 2 (3 juni 2022) • Het uitbreiden van de woning, Steijnstraat 12 (3 juni 2022) • Het bouwen
van een loods, Hoogeweg 6 (31 mei 2022)
Bedum • Het realiseren van een nokverhoging,
Piet Heinstraat 8 (3 juni 2022) • Het plaatsen
van een dakkapel, Valk 10 (31 mei 2022) • Het
bouwen van een loods, Wroetende Mol 2 A (31
mei 2022) • Het plaatsen van twee dakkapellen, De Esdoorn 26 (31 mei 2022) • Het wijzigen van de bestemming en het realiseren van
5 zelfstandige woonfuncties, Molenweg 5 (31
mei 2022)
Hornhuizen • Het herbouwen van een schuur,
Dijksterweg 15 (31 mei 2022)
Kloosterburen • Het plaatsen van een dakraam, Mosterdpad 3 (2 juni 2022)
Lauwersoog • Het plaatsen van een tijdelijke
kantoor- opslag unit, Noordergat 2028 (voorlopig) (1 juni 2022)
Leens • Het wijzigen van een reeds verleende
omgevingsvergunning, Oosterlaagte 52 (3 juni
2022)
Mensingeweer • Het plaatsen van een kunstwerk, Rotonde N361 (2 juni 2022)
Onderdendam • Het plaatsen van zonnepanelen, Warffumerweg 25 (3 juni 2022)
Sauwerd • Het verbouwen van de woning,
Burchtweg 20 (31 mei 2022)
Uithuizermeeden • Het wijzigen van de voorgevel en zijgevel, Hoofdstraat 208 (31 mei
2022)
Ulrum • Het verbouwen en uitbreiden van een
woning, Kerkpad 5 (3 juni 2022)
Warffum • Het plaatsen van een erfafscheiding,
Hoofdstraat 26 (3 juni 2022)
Wehe-den Hoorn • Het plaatsen van een
kunstwerk, Rotonde N361 (2 juni 2022)
Wetsinge • Het plaatsen van zonnepanelen op
een stellage, Karspelweg 1 (3 juni 2022)
Winsum • Het plaatsen van zonnepanelen,
Westerstraat 24 (2 juni 2022)
Belanghebbenden kunnen op grond van de AlColofon
Uitgave van gemeente Het Hogeland
redactie@hethogeland.nl

gemene 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:
Winsum • Het plaatsen van zonnepanelen, Molenstraat 2 (30 mei 2022) • Het uitvoeren van
werkzaamheden en het plaatsen van een keerwanden, omgeving Boogplein (30 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:
Onderdendam • Het realiseren van tijdelijke
opslag van schone grond, Bedumerweg 68A
(25 mei 2022)
Pieterburen • Het plaatsen van een kleine
windmolen, Oudedijksterweg 11 (27 mei 2022)
Saaxumhuizen • Het onderhouden en aanpassen van de schuur, Saaxumhuizerweg 4 (29
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 een hooibouw
-demodag 30 juni 2022, Thesingerweg 2 (2 juni
2022)
Kloosterburen • Het organiseren van een jubileumfeest vv Kloosterburen op 17 en 18 juni,
Westerklooster 1A (1 juni 2022)
Warffum • Het organiseren van festival Op
Roakeldais 22 juni t/m 26 juni 20, Hoofdstraat,
tussen Noorderstraat en Schoolstraat (3 juni
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 38 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 ambtshalve wijzigen van een omgevingsvergunning op de locatie Dwarsweg 38 in
Uithuizermeeden (uitgebreide procedure). Het
ontwerpbesluit is genomen op 30 mei 2022.
Inzage U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die daarbij horen, inzien
gedurende zes weken vanaf 10 juni 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 in-

Werk aan de weg
Asfaltonderhoud

Van 13 juni tot en met 15 juli wordt asfaltonderhoud uitgevoerd met verkeershinder
en omleidingen tot gevolg. De stremmingen worden 10 dagen voorafgaand aan
het werk aangekondigd met gele borden.
Bewoners of bedrijven van wegvakken die
gestremd worden, worden per brief door de
aannemer ingelicht.
Week 24 (13/6 -17/6):
•
De Rug Lauwersoog, 14 juni, uitvoering van asfaltreparaties
•
Fietspad Mensingeweersterweg Eenrum, 17 juni t/m 20 juni, uitvoering asfaltreparaties en aanbrengen nieuwe
asfaltverharding.

Bedum

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

Eenrum

Tot en met 10 juni 2022 is het fietspad langs
de Aagstweg gesloten. Van 13 tot en met 17
juni 2022 is de hoofdrijbaan van de Aagstweg afgesloten. De Aagstweg en de inrit
gediend bij burgemeester en wethouders van
gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA
Uithuizen.

Ontwerpbesluit archeologisch
monument
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
het voornemen heeft een vergunning te verlenen voor het wijzigen van een archeologisch
rijksmonument voor het plaatsen van 40 zonnepanelen (in grondopstelling). Het betreft de
locatie nabij Gruysweg 1 Tinallinge, op het
perceel met de kadastrale aanduiding gemeente Balfo, sectie G, nummer 395, Rijksmonumentnummer 527274.
Inzage U kunt de ontwerp-monumentenvergunning en alle stukken die daarbij horen, inzien
gedurende zes weken vanaf 10 juni 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.

Ontwerp Omgevingsvisie
Het Hogeland ‘Roemte voor Het
Hogeland’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken bekend dat vanaf donderdag 9 juni 2022 de ontwerp Omgevingsvisie
Het Hogeland 6 weken lang ter inzage ligt.
Toelichting Naar verwachting treedt op 1 januari
2023 de Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet worden veel bestaande wetten samengevoegd en worden regels waar mogelijk
vereenvoudigd. De Omgevingswet geeft meer
ruimte voor maatwerk en voor ideeën uit de samenleving.
In de Omgevingswet is vastgelegd dat elke
gemeente een Omgevingsvisie vaststelt. Deze
Omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen aan wat
de waarden van onze gemeente zijn en welke

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.

naar het sportpark krijgen nieuw asfalt. Borden geven aan waar u langs kunt.

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.

Uithuizen

In de nacht van zondag 19 juni op maandag
20 juni 2022 zijn de spoorwegovergangen
aan de Startstraat en de J.lF. Kennedylaan
in Uithuizen half afgesloten. Dit duurt van
00.30 tot 05.30 uur. Doorgaand verkeer kan
er langs.

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/
ruimtelijke ambities we hebben voor de toekomst. In de Omgevingsvisie worden de ambities vervolgens vertaald naar een koers per
gebied. Daarbij wordt bewust verschil gemaakt
in de gemeente, juist omdat ons gebied zo verschilt: in landschap, maar ook in de ontwikkelingen die er zijn.
Na een periode van meedenken, afstemmen en
aanvullen is de ontwerp Omgevingsvisie klaar.
Bekijken De ontwerp omgevingsvisie (NL.
IMRO.1966.OVHHL2022-ON01) ligt met ingang van donderdag 9 juni 2022 tot en met
donderdag 21 juli 2022 ter inzage. U kunt de
ontwerp Omgevingsvisie op verschillende manieren bekijken. 1. Op het gemeentehuis in
Winsum, tijdens openingsuren. 2. Op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. 3. Op
de gemeentelijke website: https://hethogeland.
nl/plannen-en-projecten/default-2778e58b66/
omgevingsvisie
Reageren Wilt u reageren op de ontwerp omgevingsvisie? Dan kunt u in de periode dat
de ontwerp omgevingsvisie ter inzage ligt, uw
zienswijze indienen. Dat kan bij voorkeur via de
post of mondeling. Zienswijzen kunnen niet per
e-mail worden ingediend.
Per post Schrijf een brief aan de gemeente Het
Hogeland, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 26,
9980 AA Uithuizen. Vermeld in uw brief/mail in
ieder geval: 1. het onderwerp: zienswijze ontwerp omgevingsvisie Het Hogeland 2. waarom u een zienswijze indient 3. de datum 4. uw
naam, adres en handtekening
Mondeling Voor een mondelinge zienswijze
kunt u telefonisch met ons een afspraak maken
via het algemene nummer: 088-345 88 88.
We raden u aan om in dat geval uiterlijk twee
weken voor het einde van de ter inzagelegging
contact op te nemen. Dan voorkomt u het risico op overschrijding van de ter inzagetermijn.
Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag
gemaakt. Afhankelijk van de mogelijkheden kan
deze afspraak ook digitaal plaatsvinden.
Vervolgprocedure Na afloop van de periode
voor terinzagelegging stellen we een zienswijzennota op. In deze nota gaan we in op de
ingebrachte zienswijzen en de manier waarop
we daar mee om willen gaan. Afhankelijk van
de zienswijzen passen we de ontwerp omgevingsvisie aan. Vervolgens leggen we de zienswijzennota en de omgevingsvisie voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

9 juni 2022

