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Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/vacatures

10 november 2022

De raad vergadert
Op woensdag 16 november aan-
staande vergadert de gemeenteraad 
van Het Hogeland.  

Raadsvergadering, aanvang 19.00 
uur. Op de agenda onder andere:
• Facetbeheersverordening Geluidver-

deelplan Eemshaven
• Controleprotocol en Normenkader 

2022 ten behoeve van de accountants-
controle

• Omgevingswet: Delegatiebesluit 
• Omgevingswet: Aanwijzen gevallen 

verplichte participatie 
• Aanvullend krediet accommodatie SV 

Bedum 
• Kredietverstrekking NPG-projecten
• Omgevingsvisie 1.0 ‘Roemte voor het 

Hogeland’
• Omgevingswet: Bindend adviesrecht

Vergadering volgen
De raadszaal is toegankelijk voor pu-
bliek. Digitaal meekijken kan op  
raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de 
onderliggende stukken vindt u hier. 

Inspreken op agendapunt
Wilt u inspreken op een voorstel dat op de 
agenda staat? Dat kan! U kunt inspreken in 
de raadszaal of een bijdrage mailen. Als u 
wilt inspreken, wordt u verzocht dit zo snel 
mogelijk (maar uiterlijk op dinsdag 15 no-
vember, 12.00 uur) bij de griffie te melden. 
Dit kan per mail via griffie@hethogeland.nl 
onder vermelding van uw naam en telefoon-
nummer. 

Eventuele wijzigingen vindt u op 
raadhethogeland.nl.

Krijgt u veel reclamefolders in de 
bus? En vindt u het vervelend dat u 
daarmee bijdraagt aan de hoeveel-
heid papierafval? Denk dan eens na 
over een sticker tegen ongeadres-
seerd drukwerk. Als u die op uw brie-
venbus plakt, bepaalt u zelf wat u 
ontvangt.

NEE-JA of NEE-NEE
Kiest u voor een NEE-JA-sticker? Dan ont-
vangt u geen ongeadresseerd reclamedruk-
werk en folders meer. De huis-aan-huisbla-
den ontvang u nog wel. Het gemeentenieuws 
in de Ommelander krijgt u dan gewoon. 
Kiest u voor een NEE-NEE-sticker? Dan ont-

vangt u geen ongeadresseerd reclamedruk-
werk, folders én huis-aan-huisbladen meer. 
Vraag de sticker van uw keuze gratis aan op  
hethogeland.nl/afval, onder ‘Sticker tegen 
kranten en folders’. Wij sturen u de sticker 
toe. 

Reclame in een envelop
Soms ontvangt u reclame in een envelop met 
uw naam en adres. Of met uw adres en ge-
richt ‘aan alle bewoners’. Deze reclame wordt 
meestal bezorgd door de postbode. U kunt 
zich gratis voor dit soort reclame afmelden 
op postfilter.nl. Als u reclame van sommige 
soorten bedrijven wel wilt blijven ontvangen, 
kunt u dat aangeven. Regel het makkelijk op 
postfilter.nl en draag uw steentje bij aan het 
verminderen van de hoeveelheid papierafval.

De gemeente Het Hogeland wil met vier leningen duurzame 
ontwikkelingen stimuleren. Deze leningen helpen inwoners 
een woning te kopen, aan te passen of te verduurzamen 
of inwoners en organisaties duurzame projecten te starten.

De leningen kunnen vanaf 14 november 2022 worden aangevraagd bij 
het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) via snn.nl. Het 
gaat om de volgende vier leningen:

Starterslening
De starterslening helpt starters op de woningmarkt een woning te ko-
pen. Zo kunnen jonge inwoners in Het Hogeland gaan of blijven wonen.

Stimuleringsregeling
De stimuleringsregeling moet eigenaren van woningen helpen hun wo-
ning aan te passen of te verduurzamen. Met de aanpassingen kunnen 
inwoners bijvoorbeeld langer in hun eigen woning blijven wonen.

Verzilverlening
Met de verzilverlening kunnen eigenaren van woningen die over 10 jaar 
of eerder met pensioen gaan hun woning aanpassen of verduurzamen.

Zakelijke stimuleringslening
Met de zakelijke stimuleringslening kunnen organisaties gebouwen ver-
duurzamen, bijvoorbeeld door het gebouw beter te isoleren. De lening 
is ook bedoeld om samen projecten op te zetten voor duurzame ener-
gieopwekking.

SNN
SNN heeft veel ervaring met het verstrekken van subsidies en leningen. 
Daarom heeft de gemeente SNN gevraagd om de aanvragen voor de le-
ningen af te handelen. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn) verstrekt de leningen als de aanvraag is goedge-
keurd.

Afval I Reclame in de brievenbus 
voorkomen?

Duurzaamheid I Duurzame leningen 
voor inwoners en organisaties

Stations | Staat 
uw fiets nog op 
het station in Het 
Hogeland? 
In de fietsenstallingen bij de trein-
stations staan al lange tijd ‘verge-
ten’ fietsen. Die zijn niet altijd in 
goede staat. 

Bent u eigenaar van zo’n fiets? Dan vindt 
u op uw fiets een sticker van de gemeente 
met de vraag of deze nog wordt gebruikt. 
U heeft dan tot 17 november de tijd om uw 
fiets op te halen. Doet u dat niet, dan ver-
wijderen wij hem. Zo ontstaat meer ruimte 
voor fietsen van andere reizigers. Na verwij-
dering heeft u drie maanden de tijd om uw 
fiets op te halen. Ze worden gestald op de 
gemeentewerf in Winsum. Daarna verko-
pen of vernietigen wij de fiets. We herhalen 
deze actie een paar keer per jaar.  

Meedoen | Sporten en/
of creatieve lessen voor 
uw kind 
Heeft u een laag inkomen en (thuiswo-
nende) kinderen tot 18 jaar? 

En wilt u ze graag laten meedoen aan sportie-
ve en culturele activiteiten zoals muziek, theater 
of toneel? Dat kan met het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Groningen. Veel jonge inwoners in Het 
Hogeland maken hier al met plezier gebruik van.

Ook iets voor uw kind? Kijk op hethogeland.nl/
hulpbijlaaginkomen of u in aanmerking komt. 
De aanvraag zelf regelt u via Stichting Leergeld 
Hoogeland of via uw eventuele begeleider of 
hulpverlener.

Bijeenkomst I Nieuw 
Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid
Op dinsdag 15 november organi-
seert het ministerie van LNV en 
van RVO een bijeenkomst over het 
nieuw Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid. Dat richt zich op verde-
re verduurzaming van de landbouw. 

Medewerkers geven de laatste stand van 
zaken en er is voldoende ruimte voor het 
stellen van vragen. Bent u agrariër in Het Ho-
geland? Kom dan op dinsdag 15 november 
langs in Hotel Het Gemeentehuis, Hoofd-
straat Oost 16, te Uithuizen (inloop 19.30 
uur). Aanmelden kan door onderstaande 

QR-code te scannen. Via  
hetnieuweglb@minlnv.nl  
kunt u vragen stellen over 
het beleid of deze bijeen-
komst. 

Winsum I 
Inloopbijeenkomst 
Het Aanleg
Op dinsdag 15 november tussen 
16:45 uur en 19:00 uur vindt de 
inloopbijeenkomst over Het Aan-
leg in Winsum plaats. De bijeen-
komst wordt georganiseerd in de 
raadzaal van het gemeentehuis in 
Winsum.  

De gemeente gaat bedrijventerrein Het 
Aanleg aan de Schouwerzijlsterweg uit-
breiden. Ook komen er woon/werkkavels 
aan de Schouwerzijlsterweg en de weg 
wordt verkeersveiliger ingericht. De ge-
meente laat de plannen zien en gaat met 
omwonenden en geïnteresseerden in ge-
sprek. Ook zijn er medewerkers van de 
gemeente aanwezig om vragen te beant-
woorden. Geïnteresseerden hoeven zich 
niet aan te melden.

Vanaf 7 oktober 2022 tot en met 
17 november 2022 ligt het vooront-
werp bestemmingsplan ter inzage via  
hethogeland.nl/plannen-en-projecten/
winsum/het-aanleg. Inwoners kunnen in 
deze periode een zienswijze indienen.  

WOZ | WOZ-
gegevens bekijken 
en controleren
De WOZ-waarde van woningen wordt 
bepaald door een aantal factoren, 
waaronder de onderhoudstoestand, 
staat van de voorzieningen en de uit-
straling. 

Om een goed beeld te krijgen van deze zo-
genoemde objectkenmerken krijgt heeft een 
deel van de woningbezitters rond 1 novem-
ber een brief met een persoonlijke inlogcode 
ontvangen. Hiermee kunnen zij objectken-
merken inzien, aanpassen en laten controle-
ren door een taxateur. Omdat de gemeente 
dit voor het eerst doet heeft zij dit jaar een 
deel van de woningbezitters geselecteerd 
om een goed beeld te krijgen van het aan-
tal en type reacties. Het is de bedoeling dat 
alle woningeigenaren de objectkenmerken 
van hun woning binnen enkele jaren op deze 
manier kunnen controleren. Op onze website  
hethogeland.nl/belastingen staat meer infor-
matie over deze voormelding. Heeft u een 
brief ontvangen maar beschikt u niet over 
internet of heeft u vragen? Dan kunt u op 
werkdagen tijdens kantooruren contact opne-
men met het cluster WOZ via ons algemene 
telefoonnummer 088 - 345 8888.

Werk aan de weg
Kijk voor wegwerkzaamheden in onze gemeente 
op: hethogeland.nl/werkaandeweg
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Vergunningaanvragen en -besluiten
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Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het plaatsen van een aanduidingsbord, 
Tinallingerweg 2 (3 november 2022)
Bedum • Het kappen van drie berken, Thede-
mastraat 92 (1 november 2022) • Het plaatsen 
van een dakkapel, Fuut 15 (28 oktober 2022)
Kloosterburen • Het vervangen van de kantine 
bij de ijsbaan, Henricus van Cappenbergweg (2 
november 2022)
Onderdendam • Het renoveren van het dak, 
schilderen van kozijnen en plaatsen van zon-
nepanelen, Mr Van Roijenstraat 8 t/m 34 (1 no-
vember 2022)
Roodeschool • Het renoveren van het dak en 
het plaatsen van zonnepanelen, Westerdijk-
straat 63 t/m 69 (1 november 2022)
Uithuizen • Het plaatsen van gevelreclame, 
Oude Tilsterweg 2 (3 november 2022)
Uithuizermeeden • Het renoveren van het dak 
en het plaatsen van zonnepanelen, Lijnbaan 9 
t/m 38, Smitsweg 4 t/m 8, Pr. Bernhardstraat 14 
en 16, Prinses Beatrixstraat 17 t/m 21, Meidoorn-
weg 14, 16 en 22 t/m 32 (1 november 2022)
Winsum • Het intern wijzigen van het pand en 
wijzigen van gevels, Westerstraat 37, 37A en 
37B (28 oktober 2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Eenrum • Het vervangen van een dakopbouw, 
Zuiderstraat 22 (5 november 2022)
Lauwersoog • Het bouwen van een loods, Ha-
ven 30 (4 november 2022)
Leens • Het verbouwen van de woning, R. Rit-
zemastraat 3 (4 november 2022)
Pieterburen • Het vervangen van de kozijnen, 
Hoofdstraat 116 (3 november 2022)
Sauwerd • Het kappen van een dennenboom, 
Stationsstraat 11 (3 november 2022)
Uithuizen • Het realiseren van 2 winkels en 
4 appartementen, Hoofdstraat-Oost 21 (3 no-
vember 2022) • Het bouwen van een woning, 
Gruyslaan 8 (voorlopig) (1 november 2022)
Warffum • Het bouwen van een woning, Wes-
terhoffstraat 9 (2 november 2022)
Wehe-den Hoorn • Het plaatsen van een overkap-
ping, Meester Rijkenspad 7 (2 november 2022)
Winsum • Het uitbreiden van de woning, Terp-
straat 8 (4 november 2022) • Het plaatsen van 
een dakkapel, ‘t Olde Hof 39 (5 november 2022)
Zandeweer • Het plaatsen van 28 tijdelijke wo-
ningen en het inrichten van het terrein, Onnema-
weg 2A1 t/m 2A28 (voorlopig) (1 november 2022)
Zoutkamp • Het realiseren van een aanbouw aan 
de garage, Wilhelminastraat 5 (2 november 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.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenver-
gunning verleend voor:
Winsum • Het organiseren van een spooktocht 
26 november 2022 (4 november 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.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een 
standplaatsvergunning verleend voor:
Uithuizen • Een standplaatsvergunning voor 
een oliebollenkraam van 1 november t/m 31 
december 2022, Blink (4 november 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 ontwerpbesluit op 
aanvraag omgevingsvergunning 
Kerkpad 10 in Winsum
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 verbouwen van de kerk op de locatie 
Kerkpad 10 in Winsum (uitgebreide procedure). 
Het ontwerpbesluit is genomen op 27 oktober 
2022.
Inzage U kunt de ontwerp-omgevingsvergun-
ning en alle stukken die daarbij horen, inzien 
gedurende zes weken vanaf 11 november 
2022. U kunt daarvoor tijdens kantooruren te-
recht bij de publieksbalie van het gemeente-
huis 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 in-
gediend bij burgemeester en wethouders van 
gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA 
Uithuizen.

Graafwerkzaamheden Adorp
De minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap maakt bekend dat zij een vergunning heeft 
verleend voor Graafwerkzaamheden vanwege de 
aanleg van glasvezelkabels op het perceel met de 
kadastrale aanduiding: Adorp A-112 (Rijksmonu-
mentnummer 45061 / Locatie Harssensbosch) te 
Adorp.
Inzage Het besluit ligt vanaf 11 november 2022 
gedurende 6 weken ter inzage. U kunt daarvoor tij-
dens 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 – 345 8888.
Beroep Tegen het besluit kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na de dag waarop het be-
sluit ter inzage is gelegd beroep instellen. 
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 rech-
ter mee met het beroepschrift. In elk geval: • de 
beslissing op het beroepschrift waartegen u be-
roep instelt of • het ontwerpbesluit en uw zienswij-
ze • eventuele documenten waarmee u uw stand-
punt kunt onderbouwen
Houdt u er rekening mee dat u voor het indienen 
van een beroepschrift griffierechten verschuldigd 
bent. Een beroepschrift schorst de werking van 
een besluit niet. Op het moment dat u een beroep-
schrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Noord Nederland 
een verzoek indienen om een voorlopige voorzie-
ning. Voor de behandeling van dit verzoek moet u 
griffierechten betalen.

Burgemeester en wethouders van 
gemeente Het Hogeland maken 
bekend dat de volgende standplaats 
beschikbaar is: Obergon te Winsum. 
Het betreft een seizoensgebonden standplaats 
voor de verkoop van oliebollen  jaarlijks van 
1 november tot en met 31 december. 

Belangstellenden voor deze standplaats kunnen 
dit uiterlijk 24 november 2022 met het mededin-
gingsformulier kenbaar maken via Gemeente Het 
Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen of via 
gemeente@hethogeland.nl 
Het mededingingsformulier is de basis voor de 
verlening van de vergunning aan degene met 
de hoogste score. Het formulier en de kaart met 
de exacte situering van de standplaats staat op  
www.hethogeland.nl 
Voor het verlenen van een standplaatsvergunning 
worden leges in rekening gebracht. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met het Team 
VTH Afdeling APV / Bijzondere Wetten via tele-
foonnummer 088-345 8888.

Ontwerpbestemmingsplan 
Hornsterweg 1, Saaxumhuizen en 
ontwerp-omgevingsvergunning voor 
het uitbreiden van de loods
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Het Hogeland maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Hornsterweg 1, Saaxumhuizen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning voor het uit-
breiden van de loods gecoördineerd vanaf vrijdag 
11 november 2022 ter inzage liggen. 
De coördinatieregeling wordt toegepast op grond 
van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro). De inzet van deze regeling bundelt de 
voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van 
besluiten in één procedure. Bovendien geldt er 
één beroepsgang. In dit geval gaat het om de co-
ordinatie van het bestemmingsplan en de omge-
vingsvergunning 
Ontwerpbestemmingsplan Het bestemmingsplan 
is bedoeld om het juridisch kader te bieden voor 
het kunnen uitvoeren van een ruimtelijk initiatief. 
Tevens biedt het bestemmingsplan de onderbou-
wing waarom het gewenste ruimtelijk initiatief in-
pasbaar is op de door initiatiefnemer gewenste lo-
catie, in dit geval het wijzigen van de bestemming 
‘Agrarisch’ met nadere aanduiding ‘agrarisch be-
drijf’ naar een bestemming ‘Bedrijf’ op het perceel 
Hornsterweg 1 te Saaxumhuizen, zodat hier het 
bestaande bedrijf ‘Lutje Potje’ legaal aanwezig is 
en haar bedrijfsactiviteiten verder kan uitbreiden.
Het wijzigen van de vorm van het bouwvlak maakt 
een uitbreiding van de bestaande schuur moge-
lijk. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft be-
trekking op het bouwen van de uitbreiding van de 
bestaande schuur.
Ter inzage Van vrijdag 11 november 2022 tot en 
met donderdag 22 december 2022 liggen het 
ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende 
stukken en de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ter inzage bij de publieks-
balie in het gemeentehuis van de gemeente Het 
Hogeland locatie Winsum, Hoofdstraat-West 70. 
U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen op:  
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid  
NL.IMRO.1966.BPHornsterweg1-ON01.
Zienswijzen Gedurende de periode dat het ont-
werpbestemmingsplan en de ontwerp-omge-
vingsvergunning ter inzage liggen kan iedereen 
op de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. 
Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Ziens-
wijzen kunnen niet per email worden ingediend. 
Zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad 
van de gemeente van het Hogeland, Postbus 
26, 9980 AA Uithuizen. Uw zienswijze dient te 
zijn voorzien van datum, naam, adres en hand-
tekening. Vermeld bovenaan uw brief bij on-
derwerp: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan/ 
ontwerp-omgevingsvergunning ‘Hornsterweg 1 
Saaxumhuizen’. Voor een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met de mevrouw M. Klin-
genberg van het team ruimtelijke ordening-beleid, 
telefoon 088 – 345 88 88. 

Ontwerp-programma ‘Nieuw leven 
voor Wehe – den Hoorn’  
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Het Hogeland maken bekend dat vanaf vrijdag 11 
november het ontwerp-programma ‘Nieuw leven 
voor Wehe-den Hoorn’ 6 weken lang ter inzage 
ligt. 
Toelichting Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 
de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet 

introduceert het programma als een van de nieu-
we instrumenten van de wet. Een programma is 
bedoeld om ambities van de gemeente te verta-
len naar concrete opgaven en uitvoering. Dat kan 
voor een thema of voor een gebied. 
Het programma ‘Nieuw leven voor Wehe – den 
Hoorn’ is een gebiedsprogramma. Samen met 
(vertegenwoordigers van) het dorp Wehe-den 
Hoorn is aan het programma gebouwd in een in-
tensief proces van co-creatie. Eigenaren, betrok-
kenen, belanghebbenden en inwoners hebben 
tijdens het proces steeds hun inbreng geleverd. 
Het programma is nu klaar. 
In het programma zijn de ambities uit de Omge-
vingsvisie opgepakt en specifiek gemaakt voor 
Wehe – den Hoorn. Door ambities, kansen en 
knelpunten te combineren zijn meerdere opgaven 
ontstaan voor Wehe - den Hoorn. Sommigen zijn 
al concreet, anderen staan nog aan het begin. 
Het programma werkt 4 opgaven verder uit: 1. Lo-
catie De Ster: ontwikkelen van een woongebied 
met meerwaarde voor het dorp; 2. Kunstcentrum 
De Ploeg: vormgeven van de verbinding van het 
Kunstcentrum en het dorp; 3. Hogeland College: 
herontwikkelen van het gebouw op basis van 
2 scenario’s: een scenario met ruimte voor een 
pilot van het Kultuurhoes in het gebouw of een 
scenario die uitgaat van verkoop van het gebouw; 
4. Warfhuisterweg: realiseren van een veiliger en 
groener weginrichting.
In de Omgevingswet is vastgelegd dat een pro-
gramma 6 weken ter inzage wordt gelegd. Hoewel 
de wet nog niet van kracht is, wordt dit program-
ma al wel als zodanig gezien. Daarom is er de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op 
het ontwerp-programma ‘Nieuw leven voor Wehe 
– den Hoorn’. 
Bekijken Het ontwerp-programma  
(NL.IMRO.1966.OVHHLPRWEHE-ON01) ligt met 
ingang van vrijdag 11 november 2022 tot en met 
donderdag 22 december 2022 ter inzage. U kunt 
het ontwerp-programma op verschillende manie-
ren bekijken. 1. Op het gemeentehuis in Winsum,  
tijdens openingsuren. 2. Op de landelijke website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt het plan: a. 
door te zoeken op adres in Wehe – Den Hoorn, 
of; b. door te zoeken onder plannaam op de naam 
het programma.
Reageren Wilt u reageren op het ontwerp-pro-
gramma? Dan kunt u in de periode dat het pro-
gramma ter inzage ligt, uw zienswijze indienen. 
Dat kan via de post of mondeling. Zienswijzen 
kunnen niet per e-mail worden ingediend.
Per post Schrijf een brief aan de gemeente Het 
Hogeland, t.a.v. het college van B&W, Post-
bus 26, 9980 AA Uithuizen. Vermeld in uw brief/
mail in ieder geval: • het onderwerp: zienswijze 
ontwerp-programma ‘Nieuw leven voor Wehe 
– den Hoorn’ • waarom u een zienswijze indient  
• de datum • uw naam, adres en handtekening
Mondeling Voor een mondelinge zienswijze kunt 
u telefonisch met ons een afspraak maken via het 
algemene nummer: 088-345 88 88. 
We raden u aan om in dat geval uiterlijk twee we-
ken voor het einde van de ter inzagelegging con-
tact op te nemen. Dan voorkomt u het risico op 
overschrijding van de ter inzagetermijn. Van mon-
delinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 
Afhankelijk van de mogelijkheden kan deze af-
spraak ook digitaal plaatsvinden.
Vervolgprocedure Na afloop van de periode voor 
terinzagelegging stellen we een zienswijzennota 
op. In deze nota gaan we in op de ingebrachte 
zienswijzen en de manier waarop we daar mee 
om willen gaan. Afhankelijk van de zienswijzen 
passen we het ontwerp-programma aan. 

Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt in-
zien, bel dan met 088 - 345 8888. 
Openbare hoorzittingen
De onafhankelijke commissie bezwaar-
schriften kan de gemeente adviseren in een 
bezwaarprocedure. Voordat de commissie 
advies geeft, vindt er een hoorzitting plaats. 
Wilt u een zitting bijwonen? Kijk dan op  
hethogeland.nl/hoorzittingen. 


