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Vergadering 24 juni 2022

De Adviesraad Het Hogeland vergadert 
vrijdag 24 juni aanstaande en deze keer 
in het gemeentehuis, Hoofdstraat West 
1 in Uithuizen.

Voor de agenda kijk op onze website: 
https://www.adviesraadhethogeland.nl/
vergaderingen/reguliere-vergadering-
adviesraad-locatie-gemeentehuis-
uithuizen-9/

Miljoenen Oekraïners zijn gevlucht 
voor de oorlog in hun land. In Het 
Hogeland vangen inwoners en de 
gemeente Oekraïense vluchtelin-
gen op. 

De vluchtelingen uit Oekraïne, die nu 
worden opgevangen in Leens, verhuizen 
op dinsdag 12 juli naar Ulrum en Eenrum. 
De woningen in Leens waar de vluchte-
lingen nu zijn ondergebracht, worden ge-
sloopt. De woningen kunnen daarom niet 
voor langere tijd als onderkomen dienen.

De vluchtelingen verhuizen naar het oude 
gebouw van basisschool De Akkerwinde 
in Ulrum en het voormalige zorgcomplex 
Aagstheem in Eenrum. Beide gebouwen 
zijn hiervoor in gereedheid gebracht.

De gemeente spreekt samen met de ver-
enigingen voor dorpsbelangen in Ulrum 
en Eenrum af hoe inwoners het best op 
de hoogte kunnen worden gebracht en 
gehouden..

Op dinsdag 12 juli houdt de gemeente 
van 19.30 tot 21.00 uur een informa-
tieavond over de herinrichting van de 
Molenweg en de oever van Boterdiep 
Zuidzijde. 

Projectleider Jan Brouwer en wethouder Ste-
fan van Keijzerswaard starten om 19.30 uur 

met een toelichting op de plannen. Steden-
bouwkundige Thomas Steensma en adviseur 
Edwin Rittersma van Waterschap Noorderzijl-
vest  lichten de visie en achtergrond van de 
plannen toe.

Daarna is er gelegenheid om de plannen uit-
gebreider te bekijken en er met de specialisten 
over te praten. 

Wilt u weten wat de plannen zijn en uw mening 
geven of vragen stellen? Kom dan ook naar 
de bijeenkomst in de kleine zaal van de Mara-
nathakerk, ingang Kleinestraat 4 in Bedum. De 
zaal is open vanaf 19.15 uur. 

Meer informatie: 
hethogeland.nl/centrumplanbedum.

Bedum | Informatieavond Molenweg 
en oever Boterdiep Zuidzijde

Afval | Wanneer staat de KCA-kar waar?
Wilt u uw oude verf, accu’s, kit, 
lijm, medicijnen of batterijen 
kwijt? Lever het in bij de speciale 
KCA-kar. Die staat op woensdag-
middagen op een vaste plek. Inle-
veren is gratis.

Uithuizen • Parkeerplaats voor 
gemeentehuis
1e woensdag van de maand  
Bedum • Hoek De Vlijt - De Vrije Gang
2e woensdag van de maand 
Winsum • Hoek parkeerplaats 
Obergon – Crocuslaan
3e woensdag van de maand 
Leens • Hoek De Nije Nering –  
R. Ritzemastraat
4e woensdag van de maand 

De KCA-kar staat er van 13.30 tot 16.00 
uur.
 

Inleveren kan ook dagelijks bij de mili-
eustraat in Usquert of aan de Duinker-
kenstraat in Groningen. 

Twijfelt u of iets klein chemisch afval is? 
Kijk dan op milieucentraal.nl en zoek op 
klein chemisch afval. Of neem het voor 
de zekerheid mee naar het inleverpunt en 
vraag om advies.  

Opvang | Verhuizing Oekraïense 
vluchtelingen

Mee(r)doen | Alle kinde-
ren kunnen sporten  

Heeft u een laag inkomen en weinig ver-
mogen? En wilt u uw kind(eren) laten 
sporten in Het Hogeland? 

Dat kan met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. U 
kunt een vergoeding krijgen voor een sporta-
bonnement maar ook voor muzieklessen. Op  
hethogeland.nl/meerdoen vindt u meer informa-
tie. Hier staan ook alle andere mogelijkheden om 
mee(r) te doen in Het Hogeland. 

Uithuizen I Archeolo-
gisch onderzoek
De gemeente heeft opdracht gegeven 
om 3 proefsleuven te graven aan de 
Schoolstraat/ Kerkstraat in Uithuizen 
op de plek van de voormalige bakke-
rij en op en rond het parkeerterrein 
bij de Albert Heijn. 

Deze sleuven worden vanaf volgende week 
gegraven om archeologisch onderzoek te 
kunnen doen. Als er geen bijzondere uitkom-
sten zijn dan worden ze weer opgevuld en 
wordt het terrein netjes afgewerkt. Ook het 
perceel van de voormalige bakkerij wordt 
dan opgevuld met grond en voorlopig inge-
zaaid met gras in afwachting van de start van 
de nieuwbouw van de Albert Heijn.

Wind op Zee | 
Informatieavonden 
op 23 en 27 juni 
2022
Het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat (EZK) organiseert 2 infor-
matieavonden over plannen voor wind-
parken op de Noordzee. 

In de plannen komen kabels vanuit de wind-
parken Ten Noorden van de Waddeneilanden 
(TNW) en Doordewind aan land in Het Hoge-
land. Vanuit de Eemshaven zal de duurzame 
energie verder verdeeld worden. Momenteel 
worden 8 mogelijke routes onderzocht.

De aanleg van de kabels zal invloed hebben op 
de omgeving.  EZK organiseert daarom 2 infor-
matieavonden over deze plannen. U bent van 
harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Uithuizermeeden: donderdag 23 juni 2022 
van 19.30 - 21.30 uur in de kantine van SV de 
Heracliden, Grote Hadderstraat 1 in Uithuizer-
meeden. Wethouder Eltjo Dijkhuis is namens 
gemeente Het Hogeland bij deze avond aan-
wezig.

Pieterburen: maandag 27 juni 2022 van 19.30 
- 21.30 uur in het Dorpshuis (Hoofdstraat 105) 
in Pieterburen.

Meer info? Scan deze QR-code: 
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Vergunningaanvragen en -besluiten

23 juni 2022

Werk aan de weg

Bedum
Op 30 juni 2022 is De Vlijt afgesloten van 7.00 
tot 17.00 uur. De afsluiting is nodig door werk 
aan kabels en leidingen. Verkeer kan omrijden 
via de Waldadrift en de Schoolstraat. 

Broek
Op 28 juni 2022 laten we op verschillende 
plekken op de Broeksterweg asfalt repareren. 

Kantens
De Bredeweg bij huisnummers 14 tot 18 is 
dicht t/m 24 juni 2022. Verkeer kan omrijden 
via de Bredeweg buiten de bebouwde kom, de 
Stitswerderweg en de Knolweg en andersom. 

Van 27 juni t/m 1 juli 2022 is de weg half dicht. 

Kloosterburen
Op 27 juni en 28 juni 2022 laten we op de 
Damsterweg een drempel verwijderen. Ook 
laten we nieuw asfalt aanbrengen.
Van 27 juni t/m 8 juli 2022 laten we nieuw as-
falt en bermbeton aanbrengen op de Dijkster-
weg.
Op 28 juni 2022 laten we op verschillende 
plekken op de Henricus van Cappenbergweg 
asfalt repareren. 
Op 28 juni 2022 laten we op verschillende 
plekken op de Marneweg en de Hogeweg as-
falt repareren. 

Sauwerd - Groot Wetsinge
T/m 1 juli 2022 is de doorfietsroute Groningen 
– Winsum tussen de Meedenweg en de Laan-
weg tijdelijk afgesloten. Fietsverkeer tussen 
Sauwerd en Groot Wetsinge kan via de Laan-
weg en de fietspaden langs de N361. 

Uithuizen
T/m 24 juni laten we op verschillende plekken 
op de Havenweg asfalt repareren en gootte-
gels herstellen. 

Winsum, N361
Op de N361 worden de kruisingen met 
Meeden, Schilligeham, Geert Reinders-

straat en Novaweg aangepast. In 2023 
wordt een rotonde aangelegd bij kruising 
Borgweg/Garnwerderweg. Meer informatie:  
provinciegroningen.nl/projecten/n361-veilig

Meer informatie 
Groningenbereikbaar.nl (over provinciale we-
gen, van provincie Groningen)
Noorderzijlvest.nl/stremmingen (over vaar-
wegen, bruggen en sluizen, van waterschap 
Noorderzijlvest)

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Adorp • Het wijzigen van een reeds verleende 
vergunning, Provincialeweg 22 (14 juni 2022)
Baflo • Het wijzigen van een reeds verleende 
vergunning, Blauwe Reiger 33 (9 juni 2022)
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel, Smid-
shorn 10 (15 juni 2022) • Het bouwen van een 
woning, Poelsnip (14 juni 2022)
Eemshaven • Het bouwen van een trainings-
centrum, Borkumweg 4 (13 juni 2022)
Eenrum • Het bouwen van een mantelzorgwo-
ning, Hoornsediep 8 (15 juni 2022)
Kantens • Het aanleggen van een tijdelijke 
bouwweg, nabij Bredeweg 30 (15 juni 2022) • 
Het aanleggen van een voetpad, nabij Brede-
weg 30 (15 juni 2022) • Het plaatsen van een 
schutting, perceel achter Kerkhofsweg 17 (12 
juni 2022)
Kloosterburen • Het bouwen van een loods, 
nabij Groene Wierde (perceel H1108) (14 juni 
2022)
Uithuizen • Het uitvoeren van grondwerkzaam-
heden t.b.v. de opvanglocatie, nabij Dingeweg 
(K184) (16 juni 2022) • Het plaatsen van 50 tij-
delijke woningen, Treubweg (14 juni 2022)
Uithuizermeeden • Het vervangen van twee 
stuwen en een duiker en het verdiepen van een 
watergang, nabij Oosternielandsterweg (K374)  
(15 juni 2022)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, 
Schoolstraat 6 (17 juni 2022) • Het vervangen 
van een dak en zijgevels, Hoofdstraat 4 (15 juni 
2022) • Het bouwen van twee woningen, De 
Laan Zuid (kavel 18 en 30) (13 juni 2022)
Winsum • Het uitbreiden van een woning, K. 
ter Laanstraat 2 (16 juni 2022) • Het wijzigen 
van de bestemming, Onderdendamsterweg 34 
(14 juni 2022) • Het wijzigen van het gebruik, 
Trekweg naar Onderdendam 5C (13 juni 2022)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Baflo • Het bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit, Grauwe Kiekendief 2 
(voorlopig) (10 juni 2022)
Bedum • Het bouwen van 4 woningen, Water-
hoen 18, 19, 20 en 21 (voorlopig) (15 juni 2022) 
• Het bouwen van een woning, Waterhoen 22 
(voorlopig) (17 juni 2022)
Den Andel • Het oprichten van een ooievaar-
snest, achter De Streekweg 33 (18 juni 2022)
Kantens • Het plaatsen van een dakkapel, 

Kerkhofsweg 3 (18 juni 2022)
Kloosterburen • Het plaatsen van een kleine 
windmolen, Henricus v Cappenbergweg 1 (18 
juni 2022)
Pieterburen • Het plaatsen van een kleine 
windmolen, Oudedijksterweg 11 (18 juni 2022)
Stitwerd • Het dempen van een sloot, nabij Ja-
cob Tilbusscherweg (18 juni 2022)
Uithuizen • Het plaatsen van een dakkapel, Ul-
brandahof 17 (10 juni 2022)
Warffum • Het bouwen van een woning, 
Swaagmans Land 3 (voorlopig) (15 juni 2022)
Warfhuizen • Het plaatsen van een kleine 
windmolen, Zuurdijksterweg 5 (15 juni 2022)
Winsum • Het plaatsen van een luchtbehande-
lingsinstallatie, Meeden 35 (16 juni 2022) • Het 
gebruik van de verdieping als woning, Hoofd-
straat W 21 (18 juni 2022)
Zoutkamp • Het plaatsen van een columbari-
um, begraafplaats Churchillweg (15 juni 2022)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders. De datum waarop de bezwaartermijn 
is gestart staat aan het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de be-
slistermijn verlengd van de aanvraag omge-
vingsvergunning voor: 
Bedum • Het bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit, nabij Waterhoen (13 
juni 2022) • Het verbouwen van het pand tot 
13 appartementen, Prof Mekelstraat 1 (9 juni 
2022)
Kloosterburen • Het oprichten van een anten-
ne opstelpunt in het kerkgebouw, Hoofdstraat 
28 (13 juni 2022)
Mensingeweer • Het realiseren van een wo-
ning in het bestaande pand, Hoofdstraat 5 (9 
juni 2022)
De datum waarop het besluit is genomen staat 
tussen haakjes vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een mel-
ding in kader van het Activiteitenbesluit ontvan-
gen voor:
Den Andel • Het plaatsen van 2 kleine windtur-
bines, M D Teenstraweg 4 l (14 juni 2022)
Wetsinge • Het veranderen van het bedrijf, 
Karspelweg 25 (16 juni 2022)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisge-
ving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar 

te maken. 

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een evenementenver-
gunning verleend voor:
Hornhuizen • Het organiseren van een schuur-
feest 9 juli 2022, Ommelanderweg 12 (10 juni 
2022)
Lauwersoog • Het organiseren van een Vogel-
festival 10 juli 2022, De Rug 1 (10 juni 2022)
Lauwersoog - Ulrum • Het organiseren van 
halve marathon Lauwersoog-Ulrum 30 juli 2022 
(16 juni 2022)
Schouwerzijl - Schaphalsterzijl • Het organi-
seren van wielerronde Ready2Race Omloop 10 
juli 2022(10 juni 2022)
Uithuizen • Het organiseren van een paarden-
dag 6 augustus 2022, terrein Dingewold (18 
juni 2022)
Uithuizermeeden • Het organiseren van Beach 
Event 15 en 16 juli 2022, nabij Grote Hadder-
straat 1 (IJsbaan) (28 maart 2022)
Usquert • Het organiseren van de 54ste wieler-
ronde “Rondom de bult van Usquert” op 24 juli, 
Kern van Usquert (17 juni 2022)
Zoutkamp • Het organiseren van Jubilieum Ni-
colaas Mulerius 2 en 3 juli 2022, Buitenhaven 
(18 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 ein-
de vermeld.

Rectificatie evenementen
vergunning (wijziging locatie)

Bedum • Het organiseren van een hooi-
bouw-demodag 30 juni 2022, Waldadrift 1 (1 
juni 2022)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders. De datum waarop de bezwaartermijn 
is gestart staat aan het einde vermeld.

Kennisgeving besluit omgevings-
vergunning Wierde 13a in Leens 
(voorlopig)

Burgemeester en wethouders hebben op 16 

juni 2022, op grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht (Wabo) een omge-
vingsvergunning verleend voor het bouwen van 
een woning en schuur op de locatie Wierde 13a 
in Leens (voorlopig) (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 bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 24juni 2022 gedu-
rende 6 weken tijdens kantooruren bij de pu-
blieksbalie 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 belangheb-
benden binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd beroep instel-
len. U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij 
de rechtbank met het beroepschriftformulier. U 
heeft hier een DigiD voor nodig. U kunt het be-
roepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven 
bij de centrale balie van de rechtbank. Recht-
bank 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 verschul-
digd 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 voor-
lopige voorziening. Voor de behandeling van dit 
verzoek moet u griffierechten betalen.

Vergunning(aanvraag) inzien

Als u een vergunning(aanvraag) wilt 
inzien, bel dan met 088 - 345 8888.


