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Afgelopen zaterdag zijn de eerste 
asielzoekers uit Ter Apel aangekomen 
in de Marnewaard. 

Hiermee is een begin gemaakt met de ‘wacht-
kamer’ voor asielzoekers die eerder nog buiten 

de poorten van Ter Apel verbleven. Ze blijven 
tussen de twee en maximaal zeven dagen in 
de Marnewaard zijn in afwachting van hun for-
mele registratie. Die registratie vindt plaats in 
Ter Apel. Ze worden met bussen van de Mar-
newaard naar Ter Apel gebracht. Na registratie 

vertrekken ze naar andere opvanglocaties in 
Nederland. 

Op advies van Dorpsbelangen Vierhuizen en 
Zoutkamp zijn er extra maatregelen genomen 
voor veiligheid. Het terrein wordt permanent 
bewaakt met camera’s en bewaking op het 
terrein zelf. Het COA hanteert verder de regel 
dat mensen tussen 22.00 en 07.00 uur binnen 
zijn. Verder zijn er het komende half jaar in 
de omgeving twee extra BOA’s aan het werk. 
U kunt bij hen terecht voor vragen of hulp bij 
eventuele calamiteiten. De eerste drie weken 
is er ook extra politie: een vaste eenheid en 
een mobiele politiepost. Deze zijn zichtbaar in 
de ruime omgeving van de Marnewaard. 

Er is een centraal telefoonnummer voor mel-
dingen en vragen: 06 - 2529 7871. Als u dit 
nummer belt, krijgt u iemand van het COA aan 
de lijn. Voor de inzet van politie is er het alge-
mene nummer: 0900-8844. Bel bij spoed altijd 
112. 

Asielzoekers | Opvanglocatie 
Marnewaard geopend

Afval | Waar levert u welke batterij in? 
Dat we oude batterijen niet in de 
vuilnisbak moeten gooien, weet 
bijna iedereen. Maar er zijn veel 
verschillende batterijen en het 
worden er steeds meer. Welke 
batterij levert u waar in? 

Alle huis- tuin- en keukenbatterijen kunt u 
inleveren bij de inzamelbak die u vindt in de 
supermarkt, bij de bouwmarkt of bij winkels 
die batterijen of producten met batterijen 
verkopen. Het gaat knoopcellen, AA, AAA, 
9 volt, C of D-batterijen. 

Grotere batterijen, batterijpakketten of 
accu’s, levert u in bij de milieustraat in 
Usquert of aan de Duinkerkenstraat in 
Groningen. Fietsaccu’s kunt u ook inleveren 
bij een fietsenwinkel. 

Sommige batterijen zijn ingebouwd in 
kleine elektrische apparaten zoals in 
scheerapparaten, powerbanks, telefoons 
en tablets. Die mogen, met de oplader, in 
de bak voor kleine elektrische 
apparaten. Ze staan bij veel 
winkels en supermarkten. 

Deze week start de 
E-waste Race in Het Ho-
geland. Tot donderdag 6 
oktober zamelen basis-
schoolleerlingen zo veel 
mogelijk oude of kapotte 
elektrische apparaten in. 
De school die het meest 
inzamelt, wint een geheel 
verzorgd schoolreisje. 

De scholen die meedoen, zijn 
OBS Brunwerd in Uithuizen, 
ODBS Nijenstein in Zande-
weer, Basisschool Mandeg-
oud in Kloosterburen, H. de 
Cockschool in Ulrum en OBS 
De 9 Wieken in Winsum.

Woont u in een van de dorpen 
waar deze scholen staan? 
Meld uw oude en kapotte 
elektrische apparaten aan op  
ewasterace.nl. Leerlingen uit 
uw dorp halen de apparaten 
dan op.

Als dank voor uw bijdrage 
ontvangt u kortingscodes voor 
verschillende mooie duurza-
me producten. 

Hogeland Beweegt I 
Inschrijven kan weer
Inwoners van alle leeftijden kunnen zich 
tot en met 16 februari 2023 inschrijven 
voor trainingen en cursussen van 27 
sportaanbieders en tal van takken van 
sport, van kickboksen tot korfbal.

De cursusperiode start op 25 oktober 2022 en 
loopt tot en met 27 februari 2023. Het aanbod 
bestaat uit bijna 100 verschillende cursussen. 
Schrijf u in op hogelandbeweegt.nl.

Percelen | Gemeente 
laat landmetingen 
uitvoeren
Het bedrijf Wiersum Landmeten uit 
Bedum voert in opdracht van de ge-
meente landmeetkundige werkzaam-
heden uit. 

Daarbij wordt vooral gekeken naar percelen 
waar gebouwd, verbouwd of uitgebreid is. 
De metingen zijn nodig om onze administra-
tie op orde te houden.

Medewerkers van het bedrijf verrichten hun 
werk alleen aan de buitenkant; het binnen-
treden van een woning of pand is niet nodig. 
Ze hebben een pas van de gemeente om 
zich te legitimeren. Ook hebben ze informa-
tie bij zich. Ze vragen altijd of ze het meet-
werk op uw perceel mogen uitvoeren.

Het bedrijf maakt zijn eigen planning. Bezoe-
ken worden niet vooraf aangekondigd. Wij 
rekenen op uw medewerking!

WOZ I Opname 
woningen
Vanaf 26 september gaat een medewerker van 
het bureau Digitalis Works een inventarisatie 
uitvoeren in opdracht van de gemeente.  Iedere 
woning wordt ter plaatse aan de buitenkant opge-
nomen en er wordt een foto gemaakt. Tijdens de 
opname controleert de medewerker de kenmer-
ken die in de WOZ-administratie zijn vastgelegd. 
Wij verzoeken u vriendelijk hieraan medewerking 
te verlenen. Natuurlijk beschikt de medewerker 
over een legitimatiebewijs Vraagt u hier gerust 
naar.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met 
het team belastingen via 088 - 345 8888 of mail 
naar woz@hethogeland.nl

Afval I Leerlingen aan de slag met de E-waste Race

De gemeente en de schoolbesturen 
in de gemeente hebben de komen-
de jaren 100.000 euro beschikbaar 
om kansengelijkheid voor kinderen 
te bevorderen. 

De schoolbesturen zijn aangesloten bij de 
Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Hierin wer-
ken scholen, gemeenten en maatschap-
pelijke partners samen aan het bevorde-
ren van kansengelijkheid.

In de GKA-agenda staat beschreven hoe 
de komende twee jaar gelijke kansen voor 
Hogelandsters in het onderwijs worden 
bevorderd op alle scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs. 

Onderwijs | 
Aanpak kansen- 
ongelijkheid

OBS Brunwerd Uithuizen (boven) en OBS De 9 Wieken Winsum (onder).
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Vergunningaanvragen en -besluiten

15 september 2022

Werk aan de weg

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het bouwen van een woning, Poels-
nip (perceel L 2248) (9 september 2022)
Eemshaven • Het bunkeren van LNG, Borkum-
kade 1 in Eemshaven (8 september 2022)
Hornhuizen • Het plaatsen van een kleine 
brug, Tammingastraat 45 (9 september 2022)
Lauwersoog • Het kappen van een populier, 
Schildhoek 11 (7 september 2022) • Het kap-
pen van een conifeer, Schildhoek 6 (8 septem-
ber 2022)
Leens • Het verbouwen van de woning, R. Rit-
zemastraat 3 (8 september 2022)
Pieterburen • Het restaureren van het gevlucht 
van molen de Vier Winden, Hoofdstraat 150 (8 
september 2022)
Tinallinge • Het bouwen van een strohok, Ab-
beweersterweg 4 (7 september 2022)
Usquert • Het kappen van een dennenboom, 
H Kiewietstraat 17 (9 september 2022) • Het 
kappen van een dennenboom, Raadhuisstraat 
6 (7 september 2022) • Het aanbouwen van 
een overdekte uitloop aan vleeskuikenstallen 
en oprichten van een stal, Streeksterweg 101 

(2 september 2022) • Het plaatsen van zonne-
panelen, Kerkstraat 8 (5 september 2022)
Warffum • Het bouwen van een woning, Wes-
terhoffstraat (perceel E 838) (7 september 
2022)
Wetsinge • Het actualiseren van de vergun-
ning, Karspelweg 25 in Wetsinge (5 september 
2022)
Winsum • Het uitbreiden van de woning, Terp-
straat 8 (9 september 2022) • Het plaatsen van 
zonnepanelen, Westerstraat 15 (6 september 
2022)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Adorp • Het wijzigen van een reeds verleende 
vergunning, Provincialeweg 22 (9 september 
2022)
Leens • Het splitsen van de winkelruimte naar 
2 appartementen, Hoofdstraat 12 (9 september 
2022)
Onderdendam • Het bouwen van een woning 
en het aanpassen van de schuur, Molenpad 2 
(9 september 2022)
Usquert • Het kappen van 1 es, Hoofdstraat 17 

(7 september 2022)
Winsum • Het uitbreiden van een woning, K. ter 
Laanstraat 2 (7 september 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:
Eemshaven • Het uitbreiden van de werkzaam-
heden, Westereemsweg 5 (1 september 2022)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, 
Juffer Marthastraat 9A (5 september 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:

Kruisweg • Het organiseren van Noord-West 
Groningenshow 4+5 november 2022, De Groe-
ne Wierde 3 (8 september 2022)
Warffum • Het organiseren van een Foute Par-
ty 29 oktober 2022, Oostervalge 52A (10 sep-
tember 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.

Vergunning(aanvraag) inzien

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

Bedum, De Vlijt
Tot eind november is De Vlijt gesloten. De 
weg krijgt een nieuwe inrichting. Het werk 
gaat in 4 gedeeltes. We sluiten het stuk 
straat waaraan werken. Verkeer kan omrij-
den langs Waldadrift en Schoolstraat. 

Uithuizen, N999 tussen  
Uithuizen en Eemshavenweg
Van maandag 12 september tot en met 21 
oktober 2022 is de N999 tussen Uithuizen 
en de Eemshavenweg gesloten. De provin-
cie richt de weg in als 60 km/uur-weg. Meer 
informatie: provinciegroningen.nl

Usquert, Oude Dijkpad
Het fietspad Oude Dijkpad is vanaf maandag 
5 september 2022 tot eind oktober dicht. Het 
fietspad wordt breder en krijgt een nieuw 
wegdek. Daarna is er nog werk aan de berm 
en aansluitingen. Fietsers en bromfietsers 
kunnen omrijden langs de Wadwerderweg, 
Raadhuisstraat en Streeksterweg. 

Zoutkamp, Churchillweg
Op dinsdag 20 september en woensdag 
21 september 2022 is de Churchillweg van 
07.00 tot 17.00 uur gesloten. Reden: Er 
wordt aan het wegdek gewerkt. 

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

Het college heeft ingestemd met het 
stedenbouwkundige plan en het voor-
ontwerp bestemmingsplan voor de ont-
wikkeling van de vroegere Bobenco- 
locatie in Winsum.

Het stedenbouwkundig ontwerp biedt ruimte 
voor de bouw van 28 koopwoningen in verschil-
lende segmenten en prijscategorieën.

Het ontwerp en de beeldkwaliteitseisen zijn af-

gestemd op de ontwikkeling van de naastgele-
gen woonwijk Munster. De herontwikkeling van 
de vroegere bedrijfslocatie is jarenlang geremd 
door vervuiling van de grond. De grond wordt 
gesaneerd.

In het voorjaar van 2022 zijn de oude opstallen 
op het terrein in opdracht van Loostad gesloopt. 
Het voorontwerp bestemmingsplan wordt zes 
weken ter inzage gelegd. Verder gaan de ge-
meente en ontwikkelaar het stedenbouwkundig 
ontwerp met de omwonenden bespreken.

Wethouder Eltjo Dijkhuis reikte afge-
lopen zaterdag een olijfboom uit aan 
de eigenaren van de historische Enne 
Jans Heerd op Maarhuizen. 

Het monument is door Hogelandsters geko-
zen tot ‘duurzaamste monument’. De olijfboom 
moet een plaatsje krijgen op het erf van de 
heerd. De boom kan 2.000 jaar oud worden. 

Het thema van de Open Monumentendag, die 
afgelopen weekend gehouden werd,was ‘duur-
zaamheid’. Daarom organiseerde de gemeente 
de ‘Duurzaamste Monumentverkiezing’. 

In totaal zijn 61 stemmen uitgebracht. De On-
staborg bij Sauwerd kreeg 21 stemmen (34.4 
procent). Het Openluchtmuseum in Warffum 
kreeg zeven stemmen (11,5 procent).  De win-
naar sleepte 33 stemmen (54.1 procent) in de 
wacht en won overtuigend. 

Op ons Youtube-kanaal zijn filmpjes van de drie 
deelnemers te vinden.

Erfgoed I Prijsuitreiking duurzaamste monument

Van het college | Voorontwerp bestemmingsplan Bobenco-
locatie Winsum


