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Kent u de Taalhuizen al? Er zijn er vier 
in Het Hogeland. Samen heten zij Taal-
huis Het Hogeland. Wilt u iets leren 
over taal, rekenen of omgaan met de 
computer of telefoon? Kom dan langs! 
De taalhuizen zijn te vinden in de  
bibliotheken in Bedum, Leens, Uithui-
zen en Winsum.

Samenwerken
Binnen Taalhuis Het Hogeland werken de ge-
meente en verschillende lokale organisaties 
samen. Dat zijn onder andere Noorderpoort, 
stichting Biblionet Groningen, stichting Lezen 
en Schrijven, stichting Mensenwerk Hogeland, 
Humanitas. Werkplein Ability, stichting Werk 
op Maat en Centrum Vrijwilligerswerk Het 
Hogeland. Samen zetten zij zich in om Hoge-
landsters zo goed mogelijk te helpen bij taal, 

rekenen en computer/telefoongebruik. Zodat 
iedereen kan meedoen.

Activiteiten voor de komende jaren 
De komende jaren organiseert Taalhuis Het 
Hogeland verschillende nieuwe activiteiten 
om laaggeletterdheid in de gemeente terug te 
dringen. Hiervoor hebben de organisaties een 
plan gemaakt. Het college van burgemeester 
en wethouders stelde dit plan onlangs vast. 

Tijd voor het Taalhuis
Kennismaken met het Taalhuis? Zet zaterdag-
middag 10 september alvast in uw agenda! 
Dan is het de Week van Lezen en Schrijven. 
In de bieb van Leens zijn er voor jong en oud 
leuke activiteiten. Eind augustus leest u hier-
over meer in o.a. het gemeentenieuws. 

Taalhuis Het Hogeland | 
Voor iedereen

Afval | Op vakantie? Zorg dat 
uw groene container leeg is
Gaat u nog op vakantie? Dan is het 
fijn om uw groene container leeg 
achter te laten. Want nu het warm is, 
ruiken groente- en fruitafval sneller. 

U kunt uw groene container tot en met ok-
tober heel makkelijk vaker laten legen in 
de zomerperiode. Die extra leegbeurt kost 
u niets extra’s. Meld uw groene container 
daarom nog even aan voordat u vertrekt, 
als dat nodig is. Dat is wel zo fijn. Ook voor 
uw buren! En het voorkomt onaangename 
verrassingen als u terugkomt van uw va-
kantie.

Aanmelden is belangrijk: de extra leging 
gebeurt alleen als u uw container heeft aan-

gemeld! U kunt de extra leging gemakkelijk 
aanmelden via hethogeland.nl/extragft. Dat 
kan tot twee werkdagen voor uw ophaal-
dag. Is maandag bijvoorbeeld uw ophaal-
dag, dan kan aanmelden nog op de donder-
dag ervoor. 

Heeft u geen internet en wilt u uw groe-
ne container wel aanmelden? Bel ons, op  
088-345 8888.

WhatsApp service | Heeft u 
een vraag aan de gemeente? 

Wij zijn op werkdagen ook bereikbaar via 
WhatsApp. Stel uw vraag via telefoonnummer: 
06 - 1145 0530. Wij zijn bereikbaar op werkdagen 
van 09.00 tot 17.00 uur. Persoonlijke/privacyge-
voelige informatie wisselen wij hier niet uit.

Bedum | Herinrichting 
Boterdiep Westzijde 
Het Boterdiep Westzijde in Bedum wordt 
opnieuw ingericht. 

Het is een poosje stil geweest rondom dit pro-
ject. Ondertussen waren we namelijk druk in 
gesprek met het waterschap. En met een aan-
passing van het ontwerp. Dit naar aanleiding 
van enkele opmerkingen die belanghebbenden 
hadden. Daarnaast had het waterschap ook 
nog een aantal wensen. Wilt u meer lezen over 
dit project of over de planning? Kijk dan op:  
hethogeland.nl/boterdiepwz

Hulpverlening | 
Nieuwe antennemast 
voor C2000
Politie, brandweer en ambulance ma-
ken bij hun werk gebruik van C2000. 
C2000 zorgt ervoor dat hulpverleners 
snel en betrouwbaar met elkaar en 
met de meldkamer kunnen commu-
niceren. Dat is belangrijk om goede 
hulp te verlenen. In Winsum en Baflo 
werkt C2000 nog niet goed.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is ei-
genaar van C2000. Zij laten een nieuwe an-
tennemast plaatsen aan de Maarhuizerweg 
in Baflo. Dat gebeurt in januari 2023. Daarna 
werkt C2000 ook in Winsum en Baflo goed.

Meer informatie?
Van 14 juli tot 25 augustus 2022 kunt u de 
bouwtekeningen zien op www.c2000.nl (‘uit-
breiding antennemasten’). Hier vindt u ook 
meer informatie over C2000. Vragen? Bel 
dan naar 088-6620327 of stuur een mail naar 
voorziening-spoedrespons.lms@politie.nl.

Het participatiefonds is gestopt per 
1 juli 2022. 

Het participatiefonds was een van de 
Mee(r)doenregelingen: een bedrag om vrij 
te besteden, bijvoorbeeld voor een sport-

abonnement of bioscoopbezoek. Het fonds 
voor de eerste helft van 2022 kunt u nog tot 
1 augustus aanvragen. 

Meer informatie vindt u op:
hethogeland.nl/participatiefonds

Vakantie | 
Kalender met 
zomeractiviteiten 
voor kinderen en 
jongeren
Deze zomervakantie hoeven kinde-
ren en jongeren in Het Hogeland 
zich niet te vervelen! Gemeente Het 
Hogeland heeft een overzicht ge-
maakt van activiteiten en events. 
Deze staan per dorp gerangschikt. 

U vindt de kalender op de website van de 
gemeente. Ga naar hethogeland.nl en zoek 
op ‘zomer’ of scan de QR-code hieronder.

De meeste activiteiten in het overzicht zijn 
gratis. Zo kun je gratis suppen in Winsum, 
dansen in Uithuizen of voetballen in Ras-
quert. En nog veel meer! 

Zien we je deze zomer?

Mee(r)doen | Participatiefonds 2022 nog tot
1 augustus aan te vragen
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Vergunningaanvragen en -besluiten
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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 gesloten. 
Het gaat om het deel vanaf de aansluiting 
met de Synergieweg tot de eerste bocht naar 
rechts. De sluiting is nodig voor werk aan ka-
bels en leidingen. 

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. 

Winsum, N361
Op de N361 worden in 2022 de kruisingen met 
Meeden, Schilligeham, Geert Reindersstraat 
en Novaweg aangepast. 

T/m 31 juli 2022 is de N361 tussen de roton-
de Ranum tot net voorbij de rotonde bij Het 
Aanleg dicht voor doorgaand verkeer. Borden 
geven aan waar u langs kunt. 

Het bedrijventerrein en de Schouwerzijlster-
weg zijn in deze periode  bereikbaar via een 
tijdelijke doorsteek vanaf de zuidzijde en vanaf 
de Wierdaweg. De parallelweg langs de N361 
is gesloten voor autoverkeer. Fietsers kunnen 
daar wel langs.  

Huizen en winkels in Winsum blijven de 
hele zomer bereikbaar. Meer informatie:  
provinciegroningen.nl/projecten/n361-veilig

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het kappen van een carpinus betulus 
vormboom, nabij Mr. M. Meekhoffstraat 1 (11 
juli 2022) • Het kappen van een populier, nabij 
Wier 21 (11 juli 2022)
Bedum • Het plaatsen van een tijdelijke woon-
unit, Verbindingsweg 2 (14 juli 2022) • Het ver-
groten van een dak, Boterdiep Wz 9 (12 juli 
2022) • Het plaatsen van een schuur, Noord-
wolderweg 95 (12 juli 2022) • Het plaatsen van 
een dakkapel, De Lijnbaan 84 (11 juli 2022) • 
Het realiseren van een tijdelijke fietsenstalling, 
nabij Bederawalda (8 juli 2022)
Eemshaven • Het tijdelijk plaatsen van een 
tent, nabij Eemshornweg (perceel A 3549) (13 
juli 2022)
Rasquert • Het realiseren van een monomest-
vergister, Kievesterweg 4 (14 juli 2022)
Uithuizen • Het aanbouwen van een overdekte 
uitloop aan vleeskuikenstal, Emmaweg 64 (14 
juli 2022) • Het kappen van 2 essen, Lageweg 
(11 juli 2022)
Uithuizermeeden • Het plaatsen van een dak-
kapel, Lange Drift 14 (13 juli 2022) • Het plaat-
sen van een carport, Stationsstraat 18 (13 juli 
2022) • Het kappen van een berk, Hoofdstraat 
(G 2034) (11 juli 2022)
Warffum • Het slopen van 3 bijgebouwen, Pas-
torieweg 29 (11 juli 2022) • Het plaatsen van 
zonnepanelen, Juffer Marthastraat 9A (8 juli 
2022)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van een knot-
wilg, F. Cleveringastraat (11 juli 2022)
Winsum • Het kappen van een els, Tichelwerk 
(11 juli 2022)
Zandeweer • Het realiseren van overdekte uit-
lopen bij pluimveestallen, Noorderweg 10 (14 
juli 2022)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit, Waterhoen 17 (15 juli 
2022) 
Leens • Het vervangen van dakpannen en het 
plaatsen van een lichtkoepel en raam, Hoofd-
straat 20 (15 juli 2022)
Uithuizermeeden • Het bouwen van een wo-
ning, Hoofdstraat 125 (14 juli 2022)
Warffum • Het bouwen van een woning, Voogd 
van Dijkstraat 3 (voorlopig) (14 juli 2022)
Winsum • Het vervangen van een dakkapel, 
Kerspel 88 (15 juli 2022) • Het realiseren van 
een recreatie appartement, Hoofdstraat O 32A 
(13 juli 2022)

Zuidwolde • Het vervangen van een dak, Tuin-
bouwstraat 9 (13 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.

Van rechtswege verleende 
vergunning

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning van rechtswege verleend 
voor:
Winsum • Het verbouwen en verduurzamen 
van de woning en schuur, Lijnbaan 36 (13 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.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een mel-
ding in kader van het Activiteitenbesluit ontvan-
gen voor:
Rasquert • Het realiseren van een monomest-
vergister, Kievesterweg 4 (13 juli 2022)
Winsum • Het plaatsen van een luchtbehande-
lingsinstallatie, Meeden 35 (11 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:
Adorp • Het organiseren van Kermis Adorp 12  
t/m 14 augustus 2022, Molenweg 2A (12 juli 
2022)
Bedum • Het organiseren van Vakantiespeel-
dagen 22 tm 25 augustus 2022, grasveld achter 
de sportvelden (16 juli 2022)
Leens • Het organiseren van Huttenbouw 
Leens van  22 t/m 26 augustus 2022, Achter-
valge (13 juli 2022)
Uithuizen • Het organiseren van Gewoon Bui-
ten Festival 23 juli 2022, Dingewold (14 juli 
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 besluit omgevings-
vergunning voor het plaatsen van 
een kleine windmolen Dwarsweg 
30 in Uithuizermeeden

Burgemeester en wethouders hebben op 13 juli 
2022, op grond van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht (Wabo) een omgevings-
vergunning verleend voor het plaatsen van een 
kleine windmolen op de locatie Dwarsweg 30 in 
Uithuizermeeden (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 22 juli 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.

Vaststelling bestemmingsplan 
De Kleine Plantage te Eenrum

Op woensdag 6 juli 2022 heeft de raad van de 
gemeente Het Hogeland het bestemmingsplan 
De kleine Plantage te Eenrum vastgesteld. Het 
bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan. Dit bestem-
mingsplan beoogt het mogelijk te maken dat op 
het terrein van de kwekerij De Kleine Plantage 
in Eenrum (Handerweg 1) 9 woningen mogen 
worden gebouwd en één bedrijfswoning wordt 
getransformeerd naar een woning.
Ter inzage Van vrijdag 22 juli 2022 tot en met 
donderdag 1 september 2022 ligt het bestem-
mingsplan en het vaststellingsbesluit van de 
gemeenteraad en de bijbehorende stukken 
ter inzage bij de publieksbalie in het gemeen-
tehuis van de gemeente Het Hogeland lo-
catie Winsum, Hoofdstraat-West 70. U kunt 
het bestemmingsplan ook raadplegen op:  
www.ruimtelijkeplannen.nl met plannaam 
NL.IMRO.1966.DeKleinePlantage-VS01.
In werking Het bestemmingsplan treedt op 2 
september 2022 in werking.
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, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt bij de 
Raad van State ook digitaal beroep instellen 
via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. 
Daarvoor dient u wel te beschikken over een 
elektronische handtekening (DiGiD). Op ge-
noemde site staan de precieze voorwaarden 
voor digitaal beroep.
Voorlopige voorziening Als u beroep instelt, 
kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voor-
ziening verzoeken bij de voorzitter van de af-
deling 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.

Vergunning(aanvraag) inzien

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


