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Beach Event in Uithuizermeeden staat 
voor de deur. Een leuk en sportief eve-
nement met onder andere een beach-
volleybaltoernooi en op vrijdag- en za-
terdagavond groot feest. Met als norm 
NIX18: niet drinken en roken tot je 18e. 

Voor sommige jongeren is een evenement 
het moment waarop ze hun eerste glas alco-

hol drinken. Na dit eerste glas worden jonge-
ren binnen anderhalf jaar voor het eerst ook 
dronken. Alcohol heeft een negatieve invloed 
op de ontwikkeling van de hersenen. Die 
ontwikkelen zich tot het 24e levensjaar. Stel  
alcoholgebruik daarom uit tot na 18 jaar en lie-
ver nog langer. 

Als jongeren onder de 18 jaar alcohol bij zich 
hebben op evenementen is dat strafbaar. 

Vrienden, ouders of andere volwassenen die 
alcohol in een café, op een evenement of op 
een andere openbare plek doorgeven aan een 
minderjarige riskeren net als de minderjari-
ge zelf een boete van 100 euro. Ook tijdens 
Beach Event geldt NIX18. Hierop wordt actief 
gecontroleerd door het afnemen van blaastes-
ten.

De gemeente Het Hogeland vindt het belang-
rijk dat kinderen veilig en gezond opgroeien. 
De gemeente zet dan ook actief in op NIX18. 
Op Beach Event slaan de gemeente en Be-
ach Event samen met de politie, Mensenwerk  
Hogeland, VVN, VNN en Halt de handen in-
een. 

Meer over alcoholgebruik bij jongeren kunt u 
lezen op nix18.nl.

Uithuizermeeden I Beach Event is 
een feest van NIX18! 

Afval | Elektrische apparaten
Wat doet u met uw kapotte of 
oude elektrische apparaten? Als 
u een nieuw apparaat koopt, kunt 
u het oude inleveren bij dezelfde 
winkel. 

Gaat u op pad voor een nieuwe brood-
rooster of waterkoker? Neem de oude 
dan mee naar de winkel. En als u een 
nieuw wasmachine, koelkast of televisie 
laat bezorgen, laat dan de oude meene-
men door de bezorgdienst. Daar betaalt 
u niets extra’s voor. Dit geldt ook voor 
online aankopen. 

Elektrische apparaten, groot of klein, 
kunt u ook zelf inleveren bij de milieus-
traten in Usquert of Groningen. Dat kan 
ook bij de grotere elektronicawinkels. U 
hoeft geen nieuw apparaat te kopen.

Kleine apparaten: in de inleverbak
Kleine elektrische apparaten, zoals 
elektrische tandenborstels, elektrisch 
gereedschap, mobiele telefoons, muis, 
snoeren en opladers, kunt kwijt in spe-
ciale inleverbakken. Die staan bij bouw-
markten en supermarkten. De apparaten 
moeten niet langer, breder of dikker dan 
25 centimeter zijn. 

Elektrisch apparaten kunnen vaak nog 
worden gerepareerd. Daarvoor kunt u 
terecht bij de Repair Café’s die worden 
gehouden in Het Hogeland.

Mee(r)doen I  Onder-
steuning voor inwoners 
met een laag inkomen 
2022-2023
Afgelopen maand stelde het college het 
uitvoeringsplan voor ondersteuning van 
Hogelandsters met een laag inkomen 
vast. Dit plan geldt voor 2022 en 2023. 
Wat blijft en wat verandert er? 

Meer ondersteuning op maat
Met het nieuwe plan zetten we het geld in om in-
woners meer op maat te helpen en mee te laten 
doen. Zo blijft de Meedoen Pas voor gratis reizen 
met bus en trein bestaan. Ook blijft er veel aan-
dacht voor kinderen met ouders die weinig geld 
verdienen. Zij kunnen ook in 2022 en 2023 ge-
bruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
en Stichting Leergeld Hoogeland. Dit fonds en 
de stichting helpen met het betalen van school-
spullen, sportkleding, lesgeld voor bijvoorbeeld 
de muziekles of het lid worden van een sportver-
eniging. 

Wat er verandert
Het Participatiefonds is per 1 juli 2022 gestopt. 
Uit dit fonds konden inwoners een vrij te beste-
den bedrag krijgen voor bijvoorbeeld een sport-
abonnement of bioscoopbezoek. De verandering 
is eind vorig jaar aangekondigd. 

Let op: Een bijdrage uit het fonds voor de eerste 
helft van 2022 kunt u nog tot 1 augustus aanvra-
gen via hethogeland.nl/meerdoen.  

Door het opheffen van het Participatiefonds ver-
wacht het college voldoende geld te hebben om 
inwoners in de toekomst vooral op maat te hel-
pen. En om te voorkomen dat zij (verder) in de 
schulden raken en bijvoorbeeld steun te bieden 
bij het voorkomen van nog hogere energielasten. 

Dit jaar besluit het college ook nog hoe de ge-
meente inwoners met een laag inkomen die veel 
zorg nodig hebben beter kan ondersteunen. 

Meer info
Meer weten over de Mee(r)doenregelingen? Kijk op: hethogeland.nl/meerdoen. 
Liever een folder? Vraag hem telefonisch aan: 088-345 88 88. U kunt ook een 
exemplaar afhalen bij het gemeentehuis in Uithuizen of Winsum.  

Bedum | Gemeentehuis 
Van 16 juni tot 1 juli konden inwoners van Bedum 
en omliggende dorpen een vragenlijst invullen 
over de verkoop van het voormalige gemeente-
huis in Bedum. 

Ze konden zeven bestemmingen in volgorde zet-
ten van meest naar minst gewenst. Daarnaast 
was er de mogelijkheid om reacties achter te 
laten. Hierdoor heeft de gemeente veel bruik-
bare informatie binnen gekregen. Wij bedanken 
de inwoners voor het invullen van deze vragen-
lijst. Meer informatie vindt u op onze website:  
hethogeland.nl/verkoopbedum. 

Veilig de zomer door |  
Maak het inbrekers 
niet te makkelijk
In de zomerperiode trekken veel 
mensen erop uit. Helaas is de zo-
mer ook dé tijd waarin veel inbre-
kers toeslaan. Om woninginbraken 
te voorkomen vragen wij u om het 
inbrekers zo moeilijk mogelijk te 
maken. Een aantal tips:

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakan-
tieplannen. Zij kunnen op uw huis letten en 
helpen om dit een bewoonde indruk te ge-
ven: door de post weg te halen, de plantjes 
water te geven, de auto af en toe eens op 
de oprit te zetten. Zorg er ook voor dat er 
een lamp in de kamer brand, bijvoorbeeld 
met behulp van een tijdschakelaar. 

Dagje weg? Deur op slot!
Als het mooi weer is, staan ramen en deu-
ren vaak open. Een insluiper kan dan zon-
der in te breken uw woning binnenkomen 
en er binnen enkele minuten met uw spul-
len vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen 
op slot; ook al gaat u maar heel even naar 
de buren, boodschappen doen of even 
naar boven om bijvoorbeeld de was op te 
hangen. Leg geen kostbare spullen in het 
zicht.
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Werk aan de weg

Adorp
In de nacht van 25 op 26 juli is de spoor-
wegovergang aan de Spoorlaan van 01.30 
tot 05.30 uur afgesloten in verband met werk-
zaamheden.

Eemshaven
Van 29 juli t/m 15 augustus 2022 is de Syner-
gieweg gesloten. Borden geven aan waar u 
langs kunt. Energiebedrijf RWE blijft bereik-
baar. De stremming is vanwege werk aan ka-
bels en leidingen. 

T/m 25 juli 2022 is de Waddenweg in de 
Eemshaven gesloten. Het gaat om het deel 
vanaf de aansluiting met de Synergieweg tot 
de eerste bocht naar rechts. De sluiting is no-
dig voor werk aan kabels en leidingen. 

Mensingeweer
T/m 15 juli 2022 laten we nieuw asfalt aan-
brengen op de Schouwerzijlsterweg Mensin-
geweer-Schouwerzijl. 

Uithuizen
Tot 25 augustus 2022 zijn volgende wegen ge-
sloten door werk aan de riolering: • Maarweg 
tussen de Oldörpsterweg en de Mijlemanlaan 
• Sint Annastraat tussen de Menoldariep en de 
Albrondariep. Borden langs de weg geven aan 
waar u langs kunt. 

Ulrum
T/m 15 juli 2022 laten we op de Breweelster-
weg Ulrum nieuw asfalt en bermbeton aan-
brengen. 

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)

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Eemshaven • Het bouwen van een loods, Wes-
tereemsweg 5 (6 juli 2022)
Eenrum • Het realiseren van een appartement, 
Zuiderstraat 1 (1 juli 2022)
Lauwersoog • Het kappen van 2 esdoorns en 
een witte kastanje, Robbenoort 7 (7 juli 2022)
Leens • Het plaatsen van een tijdelijke kan-
toorunit, Rietemastraat 12A (8 juli 2022)
Roodeschool • Het verwijderen van een 
schoorsteen en het vervangen van dakpannen 
en dakramen, van Speykstraat 13 (2 juli 2022)
Uithuizen • Het afwijken van het bestemmings-
plan en realiseren van een tijdelijke opvanglo-
catie, nabij Dingeweg (K184 en K665) (7 juli 
2022)
Ulrum • Het bouwen van een schuurwoning, 
nabij Ceres (K7) (6 juli 2022)
Winsum • Het vergroten van de kap en ver-
lengen nokvorst, Wigbolt  Ripperdastraat 8 (5 
juli 2022) • Het realiseren van een opvangloca-
tie, Schouwerzijlsterweg (H293 en H28) (1 juli 
2022)
Zuidwolde • Het kappen van een berk, Boter-
diep Wz 39 (6 juli 2022)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het uitbreiden van de woning, De Es-
doorn 15 (5 juli 2022) • Het bouwen van een 
woning, Poelsnip 111 (6 juli 2022)
Kantens • Het versterken van de kerk, Kerk-
hofsweg 2 (8 juli 2022)
Noordwolde • Het realiseren van een tijdelijke 
brug, nabij Groningerweg (Ellerhuizerbrug) (5 
juli 2022)
Uithuizen • Het versterken van een rijksmonu-
ment, Hoofdstraat-West 85 (9 juli 2022)
Uithuizermeeden • Het uitvoeren van onder-
houdswerkzaamheden, Goliathspad (perceel 
H73) (9 juli 2022)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, 
Pastorieweg 6 (6 juli 2022)
Winsum • Het wijzigen van het gebruik, 
Trekweg naar Onderdendam 5C (6 juli 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 realiseren van een monovergis-
tingsinstallatie, Thesingerweg 2 (7 juli 2022)
Uithuizen • Het versterken van een rijksmonu-
ment, Hoofdstraat-West 85 (4 juli 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:
Eemshaven • Het plaatsen van een brandsto-
finstallatie, Robbenplaatweg 31 (4 juli 2022)
Uithuizen • Het aanleggen van een tijdelijke 
aggregaat voor stroomvoorzieningen, nabij 
Dingeweg (7 juli 2022)
Winsum • Het vervangen van de gasaanslui-
ting, Schaphalsterzijl 4 (5 juli 2022) • Het reali-
seren van een opvanglocatie, Schouwerzijlster-
weg (H293 en H28) (4 juli 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:
Eenrum • Het organiseren van een kermis 19 
t/m 21 augustus 2022, centrum (Dorpsplein en 
Raadhuisstraat) (6 juli 2022)
Kantens • Het organiseren van kinderspeel-
week 23 t/m 25 augustus 2022, Pastorieweg 6 
(5 juli 2022)
Roodeschool • Het organiseren van Kinder-
speelweek Oosteinde 1 - 4 augustus 2022, 
Weiland tegenover Spjiksterweg 23 (29 juni 
2022)
Zoutkamp • Evenementenvergunning kin-
derspelweek Zoutkamp 23 augustus 2022, 
Beatrixstraat 21A (29 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.

Kennisgeving ontwerpbesluit op 
aanvraag omgevingsvergunning 
Westerweg 2 in Eenrum

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 twee kleine windmolens 
op de locatie Westerweg 2 in Eenrum (uitge-
breide procedure). Het ontwerpbesluit is geno-
men op 7 juni 2022.
Inzage U kunt de ontwerp-omgevingsvergun-
ning en alle stukken die daarbij horen, inzien 
gedurende zes weken vanaf 15 juli 2022. U 
kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis in Uithui-
zen, 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-
gediend bij burgemeester en wethouders van 
gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA 
Uithuizen.

Facet-bestemmingsplan en Facet- 
beheersverordening  Harmonisatie Het 
Hogeland

Op woensdag 6 juli 2022 heeft de raad van de 
gemeente Het Hogeland vastgesteld: • het fa-
cet-bestemmingsplan Harmonisatie Het Hoge-
land en • de facet-beheersverordening Harmo-
nisatie Het Hogeland.
Het facet-bestemmingsplan en de facet-be-
heersverordening zijn gewijzigd vastgesteld. 
Aanleiding Per 1 januari 2019 zijn de voormali-
ge gemeenten De Marne, Winsum, Bedum en 
Eemsmond gefuseerd tot de gemeente Het Ho-
geland. Op dit moment gelden grotendeels nog 
steeds de bestemmingsplannen en beheers-
verordeningen die zijn vastgesteld binnen de 
voormalige gemeenten. 
Het is wenselijk  om een aantal bestaande re-
gelingen van de voormalige gemeenten te har-
moniseren. De harmonisatie heeft als doel om 
diverse regelingen die op dit moment gelden 
binnen de voormalige gemeenten De Marne, 
Winsum, Bedum en Eemsmond gelijk te trek-
ken. Het betreft de regelingen omtrent: • Aan 
huis verbonden bedrijf • Nevenactiviteiten bij 
agrarische bedrijven • Niet-agrarische bedrij-
vigheid in het buitengebied • Bed & Breakfast 
• Camperplaatsen • Seksinrichtingen • Verster-
king na aardbevingsschade
Ter inzage Van vrijdag 15 juli 2022 tot en met 
donderdag 25 augustus 2022 liggen het fa-
cet-bestemmingsplan en de facet-beheers-
verordening, het vaststellingsbesluit van de 
gemeenteraad en de bijbehorende stukken ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis 
van de gemeente Het Hogeland locatie Win-
sum, Hoofdstraat-West 70. U kunt de stukken 
ook raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl .

Wijzigingen ten opzichte van ontwerp Het fa-
cet-bestemmingsplan en de facet-beheersver-
ordening zijn gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen. De 
wijzigingen hebben betrekking op artikel 3 (ad-
ministratie bepaling) en betreft een verduidelij-
king van deze bepaling en artikel 5 (algemene 
gebruiksregels) waarbij aan de regelingen voor 
‘aan huis verbonden bedrijf’ en ‘bed&breakfast’ 
een criterium wordt toegevoegd ter voorkoming 
van onevenredig veel overlast voor de omge-
ving);
In werking Het facetbestemmingsplan treedt in 
werking op vrijdag 26 augustus 2022. De fa-
cet-beheersverordening treedt in werking een 
dag na publicatie van het vaststellingsbesluit. 
Beroep facet-bestemmingsplan 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 wan-
neer u een zienswijze heeft ingediend tegen het 
ontwerpbesluit. Heeft u geen zienswijze inge-
diend maar bent u wel belanghebbende? Ook 
dan kunt u beroep instellen. U kunt uw beroep-
schrift 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 be-
schikken over een elektronische handtekening 
(DiGiD). Op genoemde site staan de precieze 
voorwaarden voor digitaal beroep.
Voorlopige voorziening bij beroep tegen fa-
cet-bestemmingsplan Als u beroep instelt tegen 
het facet-bestemmingsplan, kunt u tegelijkertijd 
om een voorlopige voorziening verzoeken bij 
de voorzitter van de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Met een voor-
lopige voorziening vraagt u om de werking van 
het facetbestemmingsplan uit te stellen tot het 
moment dat op uw beroep is beslist. Tevens 
moet u het spoedeisend belang aangeven.
Beroep facet-beheersverordening Tegen de 
facet-beheersverordening staan geen beroeps-
mogelijkheden open. 

Vergunning(aanvraag) inzien

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


