Gemeentenieuws
4 augustus 2022

Centrumplan Uithuizen | Uitbreiding
plannen Molenerf
Het college wil de plannen voor
het plein Molenerf uitbreiden.
Hiermee willen ze het hele gebied opnieuw indelen. Op deze
manier hopen ze de doelen
voor een versterkt en leefbaar
centrum te bereiken. Hierover
gaat het college met de gemeenteraad in gesprek.
De plannen zijn onderdeel van het
Centrumplan voor Uithuizen. Nu de
jarenlange onderhandelingen met
vastgoedeigenaren in de laatste fase
zitten, kan het college – na akkoord
van de raad – de volgende stappen
zetten om het Molenerf te vernieuwen.
Wethouder Eltjo Dijkhuis: “Het is lang
stil geweest vanuit de gemeente rondom de plannen voor het Molenerf. Dit
heeft alles te maken met de onderhandelingen waar we middenin zaten en
nog steeds zitten. Ik ben blij dat we
nu eindelijk de fase hebben bereikt
waarin we onze plannen verder kunnen vormgeven en kunnen delen met
onze inwoners. We willen hiermee on-
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der andere een verbinding tussen het
Molenerf, het centrum aan de Blink en
de Hoofdstraat maken. Daarmee worden betere verbindingen en zichtlijnen
in het centrum gerealiseerd. Als er
straks dan ook nog een aantrekkelijke
nieuwe woonlocatie aan het Boterdiep
komt, kan dit het bruisende hart van
Uithuizen worden.”
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Uitgebreide Jumbo,
Kruidvat, nieuwe
bibliotheek en
appartementen
15 appartementen
Lidl

A

Als de plannen uitgevoerd zijn, verdwijnt veel winkelruimte die nu leeg
staat. Zo zal het bestaande Sennema-pand plaatsmaken voor een nieuwe Lidl op deze locatie en zullen de
bestaande supermarktpanden van
Lidl en Aldi midden op het Molenerf
uiteindelijk verdwijnen. Hiermee worden de leefbaarheid, bereikbaarheid
en openbare beeldkwaliteit stukken
verbeterd. Samen met de ontwikkeling
van het winkelgebied rond de Schoolstraat zorgt dit voor versterking van
de winkelfunctie in het centrum van
Uithuizen.

Heeft u een laag inkomen? Misschien kunt
u dan gebruik maken van de Arriva Meedoen pas. Dat is een van onze Mee(r)
doenregelingen.
Met de pas reist u tijdens de daluren gratis
met de bus en de trein, binnen de provincie
Groningen. Check op de site of u in aanmerking komt: hethogeland.nl/meerdoen.
Of bel: 088-345 88 88
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Inwoners van de gemeente Het
Hogeland die in aanmerking komen
voor de subsidie Verduurzaming
en Verbetering Groningen (VVG)
van 10.000 euro, kunnen deze
vanaf 10 augustus aanvragen bij
Samenwerkingsverband
NoordNederland (SNN).
Hoe?

De meest snelle en eenvoudige manier is
om digitaal een subsidieaanvraag in te dienen via snn.nl/vvg10000. Wilt u tóch liever
per post een aanvraagformulier indienen?
Het SNN houdt rekening met inwoners
die niet of minder goed in staat zijn hun
aanvraag online te doen. Een schriftelijke
aanvraag is ook mogelijk. Hiervoor kunt u
telefonisch contact opnemen met SNN op
050-52 25 924.

Afval | Wat gebeurt er met uw
dakafval?

Bent u aan het verbouwen? En vervangt u daarbij een dak? Dan kan
hier dakleer, -grind en teer vanaf
komen. Het is mogelijk dat er hout,
grind of isolatiemateriaal aan het
dakleer vastgekleefd zit. Dit noemen
we allemaal dakafval. U kunt uw dakafval tegen betaling naar de milieustraten in Groningen of Usquert
brengen. Heeft u dakleer waar hout,
grind of isolatiemateriaal aan vastgekleefd zit? Dan is het belangrijk
om dit apart in te leveren.
Maar wat gebeurt er met uw dakafval? Voor
een groot deel wordt dat hergebruikt. Grind
wordt gewassen en gezeefd. Daarna is het

direct klaar om opnieuw gebruikt te worden.
Van het meeste andere dakafval wordt weer
nieuw dakbedekkingsmateriaal gemaakt.
Als dat niet lukt, dan wordt het als brandstof gebruikt en omgezet in elektriciteit en
warmte. In alle gevallen wordt het op een
duurzame manier verwerkt. Maar hoe schoner het dakafval is, hoe beter het opnieuw
kan worden gebruikt.
Scheidt daarom uw dakafval
goed! Zo helpt
u mee aan een
goed
hergebruik.

Varen | Havens en kades in Het Hogeland
In Het Hogeland kunt u bij verschillende havens en kades
met uw boot liggen. Soms moet u daarvoor betalen. Op een
aantal plekken kunt u ook water, stroom en wc’s gebruiken.

Voldoende tijd en geld

U heeft tot 31 december 2025 om de subsidie aan te vragen. U heeft dus alle tijd om
uw aanvraag in te dienen. Er is geen haast.
Er is voldoende geld beschikbaar voor alle
woningen die in aanmerking komen voor
deze subsidie.

Bedum | Projecten
Filmpje herinrichting Molenweg
en Boterdiep ZZ

Kijk voor meer informatie op:
hethogeland.nl/centrumplanuithuizen

Aanvraag | Subsidie
Verduurzaming
en Verbetering
Groningen

Mee(r)doen | Gratis
reizen met bus en
trein

Op hethogeland.nl vindt u een overzicht van alle havens en
kades waar de gemeente eigenaar van is. In het overzicht
vindt u de contactgegevens en
wie de beheerder is.
Scan de QR-code of surf naar:
hethogeland.nl/toerisme-enrecreatie/havens-en-kades

Adema Architecten heeft een korte video met
schetsen gemaakt van hoe de Molenweg en het
Boterdiep ZZ eruit zouden kunnen zien als ze opnieuw zijn ingericht. Wilt u de video bekijken? Kijk
dan op: hethogeland.nl/centrumplanbedum of op
het YouTube kanaal van gemeente Het Hogeland. Op onze website kunt u ook de plannen in
alle rust nog eens nalezen en de tekeningen bekijken. Dit project wordt mede gefinancierd door
subsidies van het Nationaal Programma Groningen en van de Provincie Groningen.

Basketbalveld opgeknapt

Het nieuwe basketbalveld in Bedum is sinds een
paar weken klaar
voor
gebruik!
Door de verplaatsing van de Togtemaarschool en
de aanleg van het
skatepark op de oude plek van de school was
hier geen ruimte meer voor een basketbalveld. In
overleg met de basketballers in Bedum en vertegenwoordigers van ’s Heeren Loo is het buitenspeelveld tussen de straten Havik, Fazant en
Kwartel nu opgeknapt en kan daar nu naar hartenlust gebasketbald worden.

Start werkzaamheden definitieve
inrichting De Vlijt

Antea realisatie BV start op 22 augustus met de
voorbereidende werkzaamheden voor de definitieve inrichting van De Vlijt in Bedum. Vanaf
maandag 29 augustus wordt De Vlijt gestremd
voor doorgaand verkeer en is er een omleiding
met duidelijke bebording. Meer informatie? Kijk
op hethogeland.nl/devlijt

Vacatures
-

Communicatieadviseur

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:
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Werk aan de weg
Eemshaven

Van 29 juli t/m 15 augustus 2022 is de Synergieweg gesloten. Borden geven aan waar u
langs kunt. Energiebedrijf RWE blijft bereikbaar. De stremming is vanwege werk aan kabels en leidingen.

Roodeschool

Het Stoitswegje is van maandag 15 augustus

t/m dinsdagochtend 16 augustus 2022 minder goed bereikbaar. Het Canadawegje is van
dinsdagmiddag 16 augustus tot woensdagmorgen 17 augustus 2022 helemaal afgesloten. Telecom bv gaat op deze wegen werken
aan kabels en leidingen.

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.

Uithuizen

Op de N361 worden in 2022 de kruisingen met
Meeden, Schilligeham, Geert Reindersstraat
en Novaweg aangepast.
T/m 28 augustus is de N361 afgesloten vanaf rotonde Het Aanleg tot de Borgweg. Ook in
deze periode is en blijft Winsum bereikbaar

Op Paardendag, zaterdag 6 augustus 2022, is
de Dingeweg gesloten van 08.00 tot 18.00 uur.
Verkeer kan omrijden via de Borgweg, Talmaweg en Industrieweg.
Tot 25 augustus 2022 zijn volgende wegen ge-

Winsum, N361

vanaf Garnwerd en Groningen via de Borgweg
en Meeden. Via plaatselijke omleidingen blijven rotonde Het Aanleg, de Schouwerzijlsterweg en het dorp zelf bereikbaar.
Tot 28 augustus 2022 geldt er een stopverbod
op de Meeden, De Ploeg en de Braaksterlaan.
Want het kan op deze wegen drukker worden
door de tijdelijke afsluiting van de N361. En de
hulpdiensten moeten er wel langs kunnen.
Huizen en winkels in Winsum blijven de
hele zomer bereikbaar. Meer informatie:
provinciegroningen.nl/projecten/n361-veilig

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het uitbreiden van de loods, Hoogeweg
4 (28 juli 2022)
Bedum • Het kappen van een es, nabij Paralelweg (25 juli 2022) • Het kappen van een linde,
nabij Fluitekruid 34 (22 juli 2022) • Het veranderen van het dak, St Annerweg 12 (22 juli 2022)
Eemshaven • Het bouwen van een bedrijfsruimte en kapschuur, Westlob 8 (23 juli 2022)
• Het bouwen van een afmeervoorziening, Borkumkade 7 i (22 juli 2022)
Eenrum • Het vervangen van een dakkapel,
Zuiderstraat 22 (25 juli 2022)
Pieterburen • Het kappen van een wilg, nabij
Wiebenerweg (22 juli 2022)
Uithuizen • Het bouwen van een woning, Luidenslaan (kavel 12) (28 juli 2022) • Het bouwen
van een woning, nabij Gruyslaan (22 juli 2022)
• Het maken van een aansluiting op de N999,
nabij Treubweg (21 juli 2022)
Uithuizermeeden • Het kappen van een kastanje, Maarvlietweg (picknickplaats) (25 juli
2022)
Warffum • Het bouwen van een woning, Voogd
van Dijkstraat (E853) (27 juli 2022) • Het kappen van een es, nabij Onderdendamsterweg 7
(22 juli 2022)
Warfhuizen • Het kappen van een es, nabij Baron van Asbeckweg (25 juli 2022) • Het kappen
van een esdoorn, Baron van Asbeckweg (begraafplaats) (25 juli 2022)
Winsum • Het kappen van een zwarte els, nabij
Potvenne 1 (22 juli 2022) • Het kappen van een
esdoorn, nabij Tulpstraat 84 (22 juli 2022) • Het
vervangen van de kozijnen en ramen, Westerstraat 2 (21 juli 2022)
Zuidwolde • Het kappen van een es, nabij Sickinghestraat 8 in (22 juli 2022)
Zuurdijk • Het slopen van de vloer en fundaties, Hoofdweg 20 (25 juli 2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het realiseren van een tijdelijke fietsenstalling, nabij Bederawalda (29 juli 2022) •
Het plaatsen van een kleine windmolen, St Annerweg 48 (26 juli 2022)
Kloosterburen • Het bouwen van een schuur,
Hogeweg 23 (26 juli 2022)
Mensingeweer • Het realiseren van een woning in het bestaande pand, Hoofdstraat 5 (27
juli 2022)
Uithuizen • Het realiseren van een tijdelijke
Colofon
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opvanglocatie met containerwoningen, kantoorunits, kinderopvang, hekwerk en een zendmast, Dingeweg 2, 2A, 2A1, 2B, 2B1, 2C, 2C1,
2D, 2D1 voorlopig (29 juli 2022) • Het dempen
van een sloot, nabij Emmaweg (G72) (28 juli
2022) • Het plaatsen van 50 tijdelijke woningen,
Treubweg (26 juli 2022)
Uithuizermeeden • Het plaatsen van een carport, Stationsstraat 18 (22 juli 2022)
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen,
Kloosterwijtwerderweg 4 (30 juli 2022)
Warffum • Het plaatsen van een dakkapel,
Schaapweg 5 (27 juli 2022) • Het plaatsen van
zonnepanelen, Schoolstraat 6 (22 juli 2022) •
Het bouwen van twee woningen, De Woldering
1 en Swaagmans Land 5 (voorlopig) (22 juli
2022)
Winsum • Het realiseren van een tijdelijke
opvanglocatie met containerwoningen, kantoorunits, kinderopvang, hekwerk en een zendmast, Schouwerzijlsterweg 8, 8A, 8A1, 8B, 8B1,
8C, 8C1, 8D, 8D1 (voorlopig) (29 juli 2022)
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.

Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Bedum • Het realiseren van een monovergistingsinstallatie, Thesingerweg 2 (27 juli 2022)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar
te maken.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor:
Onderdendam • Het organiseren van dorpsfeest Scheepsjoagen 26 en 27 augustus 2022
(28 juli 2022)
Sauwerd • Het organiseren van burendag 24
september 2022, De Groenlanden 3 t/m 25 (26
juli 2022)
Uithuizermeeden • Het organiseren van Vakantieweek 20 t/m 26 augustus 2022 (30 juli
2022)
Ulrum • Het organiseren van feestweek Ulrum
30 juli tot en met 6 augustus 2022, Hoofdstraat
1, Leensterweg 43 D, Nipperusstraat 14 (26 juli
2022)
Vierhuizen • Het organiseren van MidSummer

Event op 6 augustus 2022, Menneweersterweg
2 (26 juli 2022)
Winsum • Het organiseren van Wielerronde
Winsum 24 augustus 2022, Geert Reindersstraat, Hoofdstraat en CF van Sytzamastraat
(26 juli 2022)
Zandeweer • Het organiseren van de speelweek 24 - 26 augustus 2022, speeltuin ‘De
Zandbult’, Frederiksoord (14 juli 2022)
Zoutkamp en Lauwersoog • Het organiseren
van Groningen Swim Challenge op 27 augustus 2022 (26 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 einde vermeld.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een
standplaatsvergunning verleend voor:
Winsum • Een standplaatsvergunning voor
informatiebussen glasvezel 30 augustus t/m 3
sept, Obergon 2 (parkeerplaats Albert Heijn)
(30 juli 2022)
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.

Vergunning alcoholwet
Burgemeester en wethouders hebben een
Alcoholvergunning verleend voor:
Bedum • Aanvraag Alcoholvergunning Restaurant De Caenerij, Grand Cafe Koning, Boterdiep ZZ 38 (27 juli 2022)
Pieterburen • Aanvraag Alcoholvergunning,
Hoofdstraat 76 (23 juli 2022)
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.

Kennisgeving ontwerpbesluit op
aanvraag omgevingsvergunning
ten zuiden van de Hunsingosluis
in Zoutkamp

dat zij het voornemen hebben om op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen
voor het bouwen van een gemaal en het ombouwen van de keersluis naar een schutsluis
op de locatie ten zuiden van de Hunsingosluis
in Zoutkamp (uitgebreide procedure). Het ontwerpbesluit is genomen op 14 juli 2022.
Inzage U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die daarbij horen, inzien
gedurende zes weken vanaf 5 augustus 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, Postbus 26, 9980 AA
Uithuizen.

Kennisgeving ontwerpbesluit
Alcoholwet Noordwolderweg 26 in
Noordwolde
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij het voornemen hebben om op grond
van de Alcoholwet een vergunning te verlenen
voor het uitoefenen van een horecabedrijf op
de locatie Noordwolderweg 26 in Noordwolde
(uitgebreide procedure). Het ontwerpbesluit is
genomen op 26 juli 2022.
Inzage U kunt de ontwerp-vergunning en alle
stukken die daarbij horen, inzien gedurende zes weken vanaf 4 augustus 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, Postbus 26, 9980 AA
Uithuizen.

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

Burgemeester en wethouders maken bekend
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