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Beste 
Hogelandsters,
10 januari 2022. Vanaf de vroege ochten-
duren staat er een lange rij Hogelandsters 
voor het gemeentehuis in Winsum. In de kou 
wachten ze op hun beurt om een aanvraag 
te doen voor een woningverbeteringssubsi-
die. U herinnert zich die onwerkelijke beel-
den vast nog wel.

Die beelden staan wat mij betreft een beetje 
symbool voor het jaar dat zou volgen. Na-
tuurlijk: we namen goeddeels afscheid van 
Corona en de knellende beperkingen. Maar 
we hadden het virus nog niet uitgezwaaid 
of er diende zich een andere ingrijpende 
gebeurtenis aan: de Russische inval in Oe-
kraïne.

Tegen Corona kon je je in zekere zin wape-
nen; aan de gevolgen van die laffe inval ont-
komt letterlijk niemand; zeker de Oekraïners 
zelf niet. Maar wij zien hogere energieprij-
zen. Prijzen voor levensmiddelen die de pan 
uit rijzen. Stijgende rente. Onzekerheid troef. 
Waar eindigt dit? Onwerkelijke tijden…

Het is juist nu noodzakelijk oog voor elkaar 
te hebben. Om je heen kijken en je om me-
demensen die dreigen om te vallen bekom-
meren. Naar elkaar omzien. De gemeente 
zet alle zeilen bij om Hogelandsters die in de 
knel raken of dreigen te raken bij te staan. 
Maar als overheid kunnen we die klus niet in 
ons eentje klaren. Ook u speelt daarin een 
rol; een belangrijke rol.

Terug naar die rij op die  januaridag. Hoe 
diep frustrerend ook; de sfeer tussen de 
wachtenden was gemoedelijk. Eigenlijk ty-
pisch Hogelands. Mensen wisten elkaar te 
vinden; bemoedigden elkaar. Dat zagen we 
ook toen een groep Oekraïners zich meldde 
in Warffum. Ze konden op een hartverwar-
mende opvang rekenen. Onlangs nog wer-
den de Afghaanse evacués in hun nieuwe 
woonplaatsen Uithuizen en Winsum hartelijk 
welkom geheten.

Dat zijn lichtpunten in donkere tijden. Daar 
put ik moed uit. Dat sterkt mij in het idee dat 
we het samen wel rooien. Dat we uiteindelijk 
sterker uit deze onwerkelijke tijden komen. 

Als we maar naar elkaar blijven omzien. Op 
zijn Hogelands.

Ik wens u hele prettige feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2023!

Henk Jan Bolding,
burgemeester.

22 december 2022

Werk aan de weg
Kijk voor wegwerkzaamheden in onze gemeente 
op: hethogeland.nl/werkaandeweg

Afvalinzameling I 
In 2023 nog geen 
veranderingen. 
Raad en college 
kijken samen naar 
afvalbeleid. 
De afvalinzameling en de tarieven 
blijven veranderen het komend jaar 
nog niet. De tarieven worden alleen 
verhoogd met een kleine inflatiecor-
rectie. 

In de zomer kunt u dus gewoon uw groene 
container aanmelden voor een extra leging. 
En u kunt volgend jaar 4 keer gratis grofvuil 
en 4 keer gratis groenafval inleveren bij de 
milieustraten. 

Wel nemen raad en college in 2023 samen 
het afvalbeleid onder de loep. De gemeente 
wil dat de afvalinzameling kostendekkend 
is. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Ook her-
gebruik is belangrijk Daarom wordt er lan-
delijk gestreefd naar maximaal 30 kilo afval 
per persoon in 2025. Dat zijn de kilo’s nadat 
alles wat opnieuw gebruikt kan worden er 
uit is gehaald. In Het Hogeland zijn we al 
goed op weg maar het kan nog beter. De 
gemeente bekijkt daarom in de loop van vol-
gend jaar hoe we kunnen komen tot minder 
afval en meer hergebruik. 

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een 
aanvraag omgevingsvergunning ontvangen 
voor:
Baflo • Het plaatsen van een dakopbouw op 
de garage, Grutto 2 (9 december 2022) • Het 
bouwen van een opslagloods, Hoogeweg 8 
(15 december 2022)
Bedum • Het bouwen van een woning, Lage-
weg 26 (13 december 2022) • Het vervangen 
van riolering, het verharden van een oever 
en realiseren van steigers en kade construc-
ties, Boterdiep WZ (14 december 2022) • Het 
plaatsen van gevelreclame, Boterdiep Wz 45 
(15 december 2022) 
Eenrum • Het plaatsen van ramen met iso-
lerend glas, Hereweg 8 (4 december 2022) • 
Het kappen van 2 kastanjebomen, Mattenes-

serlaan 37 (16 december 2022) 
Kantens • Het plaatsen van een kleine wind-
molen, Oosterweg 6A (12 december 2022)  
• Het aanleggen van een oefenveld, nabij Bre-
deweg 30 (5 december 2022)
Leens • Het kappen van een berk, nabij H.N. 
Werkmansingel 8 (14 december 2022) • Het 
vervangen van het glas, Hoofdstraat 35 (7 de-
cember 2022) • Het plaatsen van schuurtjes, 
Hoofdstraat 35 (14 december 2022)
Lauwersoog • Het wijzigen van een verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een bezoekerscentrum, Haven 6 (9 december 
2022)
Niekerk • Het kappen van een kastanje, Ka-
naalstraat 10 (13 december 2022)
Noordwolde • Het bouwen van een woning, 
Wolddijk 59 (2 december 2022)
Oldenzijl • Het kappen van een populier, nabij 

Kantsterweg (14 december 2022)
Oudeschip • Het plaatsen van een kleine wind-
molen, Klaas Wiersumsweg 2 (16 december 
2022)
Roodeschool • Het starten van een bedrijf in 
bestaande schuur, Spijksterweg 2 (10 decem-
ber 2022)
Uithuizen • Het kappen van 2 essen, fietspad 
Havenweg (14 december 2022)
Uithuizermeeden • Het plaatsen van 2 dak-
kapellen, Dwarsweg 56 (16 december 2022)
Ulrum • Het slopen van 4 garageboxen, Asin-
gastraat 37A (14 december 2022)
Usquert • Het knotten van een wilg, nabij 
Burg Geerlingstraat 2 (14 december 2022) • 
Het uitbreiden van de woning, Wadwerderweg 
49 (3 december 2022)
Warffum • Het plaatsen van een berging, 
Breedster Oudendijk 6 (12 december 2022)

 Vacatures 
Er staan 6 vacatures open bij de gemeente 
Het Hogeland. Kijk voor meer informatie op 

hethogeland.nl/vacatures

Rond de feestdagen zijn wij op andere 
tijden bereikbaar dan u van ons ge-
wend bent:

Telefonische bereikbaarheid
Dinsdag 27 december tot en met vrijdag 6 ja-
nuari 2023, van 09.00 uur tot 15.00 uur. U kunt 
ons bellen via 088 – 345 88 88. Voor spoedge-
vallen en calamiteiten buiten deze tijden zijn 
wij ook bereikbaar op dit nummer.

De gemeentehuizen in Winsum en Uit-
huizen zijn van dinsdag 27 december 
tot en met 6 januari 2023 open op de 
volgende dagen:

Winsum:
Maandag 26/12 • gesloten
Dinsdag 27/12 • 08.30 tot 16.30 uur
Woensdag 28/12 • 08.30 tot 16.30 uur en van 
17.30 tot 20.00 uur
Donderdag 29/12 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 30/12 • 08.30 tot 12.30 uur

Maandag 2/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Dinsdag 3/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Woensdag 4/1 • 08.30 tot 16.30 uur en van 
17.30 tot 20.00 uur
Donderdag 5/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 6/1 • 08.30 tot 12.30 uur

Uithuizen:
Maandag 26/12 • gesloten
Dinsdag 27/12 • 08.30 tot 16.30 uur
Woensdag 28/12 • gesloten
Donderdag 29/12 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 30/12 • 08.30 tot 12.30 uur

Maandag 2/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Dinsdag 3/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Woensdag 4/1 • gesloten
Donderdag 5/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 6/1 • 08.30 tot 12.30 uur

Maak altijd een afspraak
Een nieuw paspoort of rijbewijs nodig? Maak 
hiervoor altijd eerst een afspraak. 
Dat kan via hethogeland.nl/afspraak. Of bel: 
088 - 345 88 88.

Dienstverlening | Openingstijden en 
bereikbaarheid rondom feestdagenVuurwerk I Meld 

overlast! 
De verkoop en het afsteken van 
vuurwerk is, anders dan vorig jaar, 
niet verboden. Fop- of scherts-
vuurwerk (‘kindervuurwerk’), mag 
het hele jaar verkocht en afgesto-
ken worden. Ander vuurwerk mag 
dit jaar alleen verkocht worden op 
29, 30 en 31 december. Toch krij-
gen we nu al meldingen binnen 
van vuurwerkoverlast. 

We willen nadrukkelijk vragen rekening te 
houden met elkaar, de omgeving en de 
regels in acht te nemen. Niet iedereen is 
immers even enthousiast over vuurwerk.   

Ervaart u overlast van vuurwerk? Neem 
dan contact op met de gemeente, de poli-
tie of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. 
In acute gevaarlijke situaties kunt u altijd 
bellen met 112.

Energietoeslag |  
Aanvragen tot 1 januari
De energieprijzen zijn flink gestegen. 
Inwoners met een uitkering of een laag 
inkomen komen daarom in aanmerking 
voor de eenmalige energietoeslag van 
1300 euro. Nog niet aangevraagd voor 
het jaar 2022? Dat kan tot 1 januari 2023. 

Ga naar hethogeland.nl/energietoeslag. Als u 
vragen heeft, neem dan contact op met de ge-
meente: 088 - 345 88 88. 

Er is nog geen informatie over de energietoeslag 
voor het jaar 2023. Die komt in de loop van het 
nieuwe jaar.
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Warfhuizen • Het kappen van een esdoorn, 
Burum 8 (15 december 2022)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van een boom 
en het knotten van 4 bomen, Kerkstraat (be-
graafplaats) in (14 december 2022)
Wetsinge • Het aanleggen van tijdelijke bouw-
wegen en werkterreinen, nabij Karspelweg (12 
december 2022)
Winsum • Het kappen van een wilg, achter 
Sylvenne 28 (14 december 2022) • Het vervan-
gen van een raam door een deur in de zijge-
vel, Regnerus Praediniusstr 13A (13 december 
2022) • Het kappen van een wilg, Stelmakerij 21 
(14 december 2022) • Het realiseren van een 
vispassage, nabij Onderdendamsterweg 53 (15 
december 2022)
Zoutkamp • Het realiseren van een fietsbrug, 
Reitdiep (8 december 2022) • Het kappen van 
een dennenboom, H.J. Siccamastraat 10 (5 de-
cember 2022)
Zuidwolde • Het kappen van 2 coniferen en 1 
sierkers, nabij WS Boterdiep Oz 5 (14 decem-
ber 2022) • Het kappen van een es, nabij WS 
Boterdiep Oz 5 (14 december 2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het bouwen van een woning, Poels-
nip 115 (15 december 2022) • Het bouwen van 
een woning, Poelsnip 109 (2 december 2022)
Den Andel • Het kappen van 2 essen, De 
Streekweg 20 (16 december 2022)
Eemshaven • Het milieuneutraal veranderen 
van de inrichting, Westlob 3 (15 december 
2022)
Eenrum • Het realiseren van een showroom, 
Zuiderstraat 1 (6 december 2022)
Hornhuizen • Het plaatsen van een kleine 
brug, Tammingastraat 45 (17 december 2022)
Kantens • Het kappen van 8 bomen herplant-
plicht, nabij Kooistraat 10 en 47, Bredeweg 5 en 
Pastorieweg 3 (16 december 2022)
Pieterburen • Het kappen van 6 essen, nabij 
Martenspad (15 december 2022)
Roodeschool • Het versterken van een wo-
ning, M.H. Trompstraat 29 (14 december 2022)
Uithuizen • Het vervangen van dakunits, 
Hoofdstraat-Oost 37C (15 december 2022)
Warffum • Het bouwen van een woning, Wes-
terhoffstraat 1 (voorlopig) (15 december 2022) • 
Het bouwen van een woning, Westerhoffstraat 
7 (15 december 2022)
Winsum • Het vernieuwen van de kapconstruc-
tie, Tuinbouwstraat 25 (2 december 2022)
Zuurdijk • Het kappen van 3 essen herplant-
plicht, Douwen 1 (17 december 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 starten van een bedrijf, 
Westlob 9 (15 december 2022)
Eenrum • Het plaatsen van een kleine wind-
molen, Dwarsweg 1 (15 december 2022) • Het 
plaatsen van een kleine windmolen, Dwarsweg 
1 (2 december 2022)
Zuurdijk • Het veranderen van een bedrijf, 
Hoofdweg 20 (15 december 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:
Uithuizen • Het organiseren van het evene-
ment carbidschieten 31 december 2022, krui-
sing Ommelanderweg/ Bovenhuizen (17 de-
cember 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:
Baflo • Een standplaatsvergunning mbt over-
gangsrecht voor oliebollenverkoop, Heerestraat 
16 (15 december 2022)
Warffum • Een standplaatsvergunning m.b.t. 
overgangsrecht Stichting Op Rikodais, Noor-
derstraat 20 (14 december 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 besluit omgevingsvergun-
ning Mernaweg 55 in Wehe-den Hoorn
Burgemeester en wethouders hebben op 12 
december 2022, op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een om-
gevingsvergunning verleend voor het restaure-
ren en verbouwen van het pand op de locatie 
Mernaweg 55 in Wehe-den Hoorn (uitgebreide 
procedure). Het ontwerpbesluit heeft geduren-
de 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 24 december 2022 
gedurende 6 weken tijdens kantooruren bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis in Uithui-
zen, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. 
Als u de stukken wilt inzien, maakt dan een af-
spraak 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 beroepschrift naar de rechtbank 
sturen of afgeven bij de centrale balie van de 
rechtbank. Rechtbank Noord Nederland, sector 
bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Gronin-
gen. 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.

Kennisgeving besluit 
omgevingsvergunning kruising Borgweg/ 
Garnwerderweg in Winsum
Burgemeester en wethouders hebben op 12 
december 2022, op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning verleend voor het rea-
liseren van een rotonde op de locatie kruising 
Borgweg/ Garnwerderweg in Winsum (uitge-
breide procedure). Het ontwerpbesluit heeft 
gedurende zes weken ter inzage gelegen, van 
deze gelegenheid tot het indienen van zienswij-
zen is geen gebruik gemaakt.
Inzage De aanvraag, het besluit en de bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 24 december 2022 
gedurende 6 weken tijdens kantooruren bij de 

publieksbalie van het gemeentehuis in Uithui-
zen, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. 
Als u de stukken wilt inzien, maakt dan een af-
spraak 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.

Kennisgeving besluit 
omgevingsvergunning nabij Havenstraat 12 
in Warffum
Burgemeester en wethouders hebben op 14 
december 2022, op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning verleend voor het res-
taureren van brug Henduurstil op de locatie 
nabij Havenstraat 12 in Warffum (uitgebreide 
procedure). Het ontwerpbesluit heeft geduren-
de 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 24 december 2022 
gedurende 6 weken tijdens kantooruren bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis in Uithui-
zen, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. 
Als u de stukken wilt inzien, maakt dan een af-
spraak 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.

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag 
omgevingsvergunning Havenstraat 1 in 
Warffum
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 en brandveilig gebruiken 
van een horecapand op de locatie Havenstraat 
1 in Warffum (uitgebreide procedure). Het ont-
werpbesluit is genomen op 5 december 2022.
Inzage
U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en 
alle stukken die daarbij horen, inzien gedu-
rende zes weken vanaf 16 december 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 ingediend bij burgemeester en 
wethouders van gemeente Het Hogeland, Post-
bus 26, 9980 AA Uithuizen

Omgevingsvisie Het Hogeland ‘Roemte 
voor Het Hogeland’ 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Het Hogeland maken bekend dat de ge-
meenteraad van Het Hogeland op 16 novem-
ber 2022 de Omgevingsvisie ‘Roemte voor Het 
Hogeland’ heeft vastgesteld. 
Toelichting Naar verwachting treedt op 1 juli 
2023 de Omgevingswet in werking. In de Om-
gevingswet worden veel bestaande wetten sa-
mengevoegd en worden regels waar mogelijk 
vereenvoudigd. De Omgevingswet geeft meer 
ruimte voor maatwerk en voor ideeën uit de sa-
menleving. 
In de Omgevingswet is vastgelegd dat elke 
gemeente een Omgevingsvisie vaststelt. Deze 
Omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen aan wat 
de waarden van onze gemeente zijn en welke 
ruimtelijke ambities we hebben voor de toe-
komst. In de Omgevingsvisie worden de am-
bities vervolgens vertaald naar een koers per 
gebied. Daarbij wordt bewust verschil gemaakt 
in de gemeente, juist omdat ons gebied zo ver-
schilt: in landschap, maar ook in de ontwikke-
lingen die er zijn.
Vaststelling Van 9 juni tot 21 juli 2022 heeft de 
Omgevingsvisie ter inzage gelegen. De ziens-
wijzen en ambtelijke aanvullingen hebben ge-
leid tot een aangescherpte Omgevingsvisie. De 
gemeenteraad heeft deze aangescherpte Om-
gevingsvisie op 16 november 2022 vastgesteld.
Bekijken U kunt de Omgevingsvisie ‘Roem-
te voor Het Hogeland’ op verschillende ma-
nieren belijken. De omgevingsvisie wordt 
gepubliceerd op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl met als plannummer: 
NL.IMRO.1966.OVHHL2022-VS01. De belang-
rijkste onderdelen van de Omgevingsvisie kunt 
u ook lezen op de website van de gemeente:  
www.hethogeland.nl/omgevingsvisie.
Reageren U kunt geen bezwaar indienen of 
beroep instellen tegen het besluit om de Om-
gevingsvisie vast te stellen. Mocht u vragen 
hebben over de Omgevingsvisie ‘Roemte voor 
Het Hogeland’ dan kunt u altijd contact met 
ons opnemen. U vindt hieronder onze contact-
gegevens. Telefoon: 088-345 88 88 E-mail:  
gemeente@hethogeland.nl

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.


