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Maak het inbrekers niet te mak-
kelijk! 

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en 
wintermaanden aan om vaker hun slag 
te slaan. In het donker zijn zij minder 
zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker 

hun gang gaan dan bijvoorbeeld in de 
zomer. 

Weten hoe u het inbrekers lastiger 
maakt? Kijk op: politiekeurmerk.nl/ 
preventietips 

Voor het uitbaten van vijf trekkershut-
ten, zes camperplaatsen, vijf tentplaat-
sen en ongeveer tien ligplaatsen in 
Noorderpolderzijl zoekt de gemeente 
een gastvrije ondernemer. 

Naast een goed plan 
vindt de gemeente 
het ook van belang 
dat de ondernemer 
ervaring heeft in de 
sector en een echte 
ambassadeur voor 

Het Hogeland kan zijn. Pakt u die kans? Be-
langstellenden kunnen zich tot 20 februari 
2023 aanmelden. Ga naar hethogeland.nl/te-
koop-te-huur/gezocht-gastvrije-ondernemer- 
voor-noordpolderzijl of scan de QR-code.

Veiligheid I Voorkom inbraak!

Noordpolderzijl I Gastvrije 
ondernemer gezocht

Werk aan de weg
Bedum, Boterdiep WZ
Op de donderdagen 2 februari 2023 en 9 februari 
2023 is Boterdiep WZ in Bedum volledig afgeslo-
ten bij nummer 39. De afsluiting is tussen 07.00 
en 16.00 uur. Er wordt een bodemonderzoek ge-
daan.

Bedum, wegafsluiting tijdens Winterloop
Op zaterdag 4 februari 2022 zijn de Kleinestraat, 
Kerklaan, Grotestraat en Bazuinslaan afgesloten 
tussen 08.00 en 20.00 uur. Er is dan een evene-
ment: de Bedumer Winterloop. Er zijn verkeers-
regelaars aanwezig.

Uithuizen, Wilgenbos
Van 30 januari tot en met 17 februari 2023 is 
de Wilgenbos in Uithuizen vanaf nummer 3b tot 
nummer 33 gesloten. Het deel vanaf nummer 
49 tot en met 33 is gesloten van 20 februari tot 
en met 10 maart 2023. De grond wordt klaar ge-
maakt om op te bouwen.

Warffum, Oosterstraat
De Oosterstraat en een deel van de Stationsweg 
in Warffum zijn van 28 november 2022 tot 28 april 
2023 gesloten. Borden langs de weg geven aan 
waar u langs kunt. De weg krijgt een nieuwe in-
richting. Het werk wordt in gedeelten uitgevoerd.

Winsum, Oosterstraat en Westerstraat
Op 20 januari 2023 is de Oosterstraat tussen 
de Schoolstraat en de Nieuwstraat gesloten van 
07.00 uur tot 16.00 uur. Fietsers kunnen via de 
Schoolstraat, Onderdendamsterweg en Nieuw-
straat. Het paaltje op de kruising van de Ooster-
straat en de Hoofdstraat O halen we tijdelijk weg 
zodat auto’s daar langs kunnen. Er is werk aan 
kabels en leidingen.

Kijk voor wegwerkzaamheden in onze gemeente 
ook op: hethogeland.nl/werkaandeweg

 Vacatures 
 - Voorman groen
 - Medewerker begraafplaatsen
 - Medewerker Civiel
 - Wmo Consulent
 - Casemanager Jeugd

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/vacatures

Fondsendag I 
Nationaal 
Programma 
Groningen
Heeft u een idee dat be-
draagt aan de toekomst van 
Groningen? Op donderdag 
9 februari van 17.00-21.00 
uur organiseert het Natio-
naal Programma Groningen 
samen met Ideeënbank een 
Fondsendag. 

Twee subsidieregelingen waarvoor 
bewoners bij het Nationaal Program-
ma Groningen terecht kunnen zijn het 
Impulsloket en het Loket Leefbaar-
heid. Komt uw idee niet in aanmerking 
voor deze regelingen? Dan kijkt het 
Nationaal Programma Groningen op 
de Fondsendag graag met u mee naar 
andere mogelijkheden. 

Op deze avond kunt u langs kramen 
op de fondsenmarkt, waar verschillen-
de fondsen en adviseurs staan. Het is 
ook mogelijk om een van de drie work-
shops te volgen: fondsenwerving, pro-
ject opzetten en project voortzetten. 
Daarnaast is er ruimte om op een af-
gesproken tijdstip een presentatie van 
vijf minuten over uw idee te doen. 

Aanmelden voor de fondsendag, kan 
tot en met 27 januari via:
nationaalprogrammagroningen.nl/
fondsendag. 

De dag wordt gehouden in Groningen, 
Laan Corpus Den Hoorn 100.

Verkiezingen |  
Provinciale Staten 
en waterschaps-
besturen 
Op 15 maart 2023 zijn de verkiezin-
gen voor de Provinciale Staten en 
het bestuur van Waterschap Noor-
derzijlvest. 

Van maandag 16 tot en met maandag 30 ja-
nuari kunt u een ondersteuningsverklaring 
afleggen voor een politieke partij of groe-
pering. U maakt hiervoor telefonisch een 
afspraak via: 088 - 345 8888. Voor meer 
informatie en informatie voor politieke par-
tijen kijkt u op hethogeland.nl/verkiezingen.

Hebt u een laag inkomen en (thuiswonen-
de) kinderen tot 18 jaar? En wilt u ze graag 
laten meedoen aan sportieve activiteiten? 

Dat kan met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gro-
ningen. Veel jonge inwoners in Het Hogeland ma-
ken hier al met veel plezier gebruik van.  

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

Gratis sporten voor uw kind | Jeugdfonds 
Sport & Cultuur
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Vergunningaanvragen en -besluiten
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Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het uitbreiden van de woning, De 
Roterij 29 (10 januari 2023) • Het kappen van 
een dennenboom, De Vlijt 41 (11 januari 2023) 
• Het plaatsen van een carport, Julianalaan 19 
(9 januari 2023)
Onderdendam • Het vervangen van een fiet-
senschuur, nabij Warffumerweg 16 (9 januari 
2023)
Uithuizen • Het kappen van 2 coniferen en een 
wilg, Oude-Dijk 7 (11 januari 2023)
Uithuizermeeden • Het uitbreiden van de wo-
ning, Burchtstraat 26 (10 januari 2023)• Het 
plaatsen van een kleine windturbine, Hooiland-
seweg 2 (6 januari 2023)
Warffum • Het uitbreiden van een melkvee-
bedrijf, Onderdendamsterweg 13 (12 januari 
2023)
Winsum • Het kappen van een prunus, Hoofd-
straat W 30 (9 januari 2023)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het bouwen van een gezondheids-
centrum, De Vrije Gang 2A (14 januari 2023)
Usquert • Het uitbreiden van de woning, Kruys-
steelaan 15 (14 januari 2023)
Warffum • Het kappen van een linde, nabij A.G. 
Bellstraat (14 januari 2023)
Winsum • Het vergroten van de kap en ver-
lengen nokvorst, Wigbolt Ripperdastraat 8 (14 
januari 2023)
Zoutkamp • Het kappen van 2 iepen, Beatrix-
straat 21A (14 januari 2023)
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.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de be-
slistermijn verlengd van de aanvraag omge-
vingsvergunning voor: 
Winsum • Het verbouwen van een boerderij, 
Winsumermeeden 1A (12 januari 2023) • Het 
intern wijzigen van het pand, ‘appartementen 
toevoegen’ en wijzigen van gevels, Wester-
straat 37, 37 A, 37 B en 37 C (9 januari 2023)
De datum waarop het besluit is genomen staat 
tussen haakjes vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een mel-
ding in kader van het Activiteitenbesluit ontvan-
gen voor:
Baflo • Het veranderen van het bedrijf, Sasma-
weg 6 (11 januari 2023)
Roodeschool • Het plaatsen van een kleine 
windturbine, Radsweg 13 (11 januari 2023)
Uithuizermeeden • Het plaatsen van een klei-
ne windturbine, Hooilandseweg 2 (6 januari 
2023)
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:
Leens • Het organiseren van een streekmarkt 
18 maart 2023, Wierde 40 (14 januari 2023)
Roodschool • Het organiseren van een bazar 
10 en 11 februari 2023, Hooilandseweg 13 (6 
januari 2023)
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 ontwerpbesluit op 
aanvraag omgevingsvergunning 
Borkumweg 25 in Eemshaven

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 actualiseren van de vergunning op de 
locatie Borkumweg 25 in Eemshaven (uitge-
breide procedure). Het ontwerpbesluit is geno-
men op 12 januari 2023.
Inzage U kunt de ontwerp-omgevingsvergun-
ning en alle stukken die daarbij horen, inzien 
gedurende zes weken vanaf 20 januari 2023. 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 in-
gediend bij burgemeester en wethouders van 
gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA 
Uithuizen.

Kennisgeving besluit verlenen 
omgevingsvergunning,  
Ellerhuizen 30 in Bedum.

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Het Hogeland maakt bekend 
dat zij besluiten de omgevingsvergunning voor 
de activiteit ‘milieu’ voor Ellerhuizen 30 in Be-
dum ambtshalve te wijzigen.
Inzage U kunt de omgevingsvergunning en 
alle stukken die daarbij horen, inzien geduren-
de zes weken vanaf 20 januari 2023. U kunt 

daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, 
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. Als 
u de stukken wilt inzien, maakt u dan een af-
spraak via 088-3458888.
Beroep Tegen dit besluit kunnen belangheb-
benden beroep instellen bij de Rechtbank 
Noord-Nederland binnen zes weken vanaf de 
dag dat het ter inzage is gelegd.
Als onverwijlde spoed dit vereist kan ook een 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 
9700 AD Groningen).
Inwerkingtreding Deze vergunning treedt in 
werking op de dag na afloop van de beroepster-
mijn. Als er een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is gedaan, treedt deze vergunning niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vertrokken onbekend waarheen

De gemeente moet ambtshalve uitschrij-
vingen uit de Basisregistratie personen be-
kend  maken. Het gaat dan om uitschrij-
ving van personen die uit de gemeente zijn 
vertrokken zonder aangifte van verhuizing. 
Deze uitschrijvingen kunt u bekijken via  
hethogeland.nl/vertrokkenonbekendwaarheen.

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. 

Bedum | Overzicht 
projecten
In Bedum gebeurt er veel in de openbare ruimte. 
Er zijn projecten in uitvoering, net afgerond of in 
voorbereiding. 

Hiernaast vindt u een overzicht van de grotere werkzaam-
heden in de openbare ruimte en wanneer we waar aan het 
werk zijn. 

Wilt u meer weten over de projecten of de afbeelding groter 
bekijken, kijk dan hier: hethogeland.nl/projecteninbedum.

Boterdiep Westzijde
Project
• Start: voorjaar 2023
• Klaar: najaar 2023

Molenweg en 
Boterdiep 
Zuidzijde
Onderdeel van het centrumplan
• Start: voorjaar 2024
• Klaar: najaar 2024

Kerkplein
Onderdeel van het centrumplan
• Start: najaar 2023
• Klaar: voorjaar 2024

Bederawalda
Onderdeel van vervanging 
wooncomplex Bederawalda door 
woningstichting Wierden en Borgen
• Start: najaar 2023
• Klaar: najaar 2024

Waterwereld (in uitvoering)
Onderdeel van de woonwijk Ter Laan 4
• Start: voorjaar 2022
• Klaar: midden 2024

Nieuwbouw 
Gezondheidscentrum
In opdracht van de huisartsenpraktijk
• Start: voorjaar 2023
• Klaar: voorjaar 2024Prof. Mekelstraat

Onderdeel van vervanging woningen door 
woningstichting Wierden en Borgen
• Start: voorjaar 2023
• Klaar: voorjaar 2025

Zeeheldenbuurt
Onderdeel van vervanging woningen door 
woningstichting Wierden en Borgen
• Start: voorjaar 2022
• Klaar: voorjaar 2025

Voetbalgebouw
Onderdeel van vastgoedvervanging
• Start: voorjaar 2023 
• Klaar: voorjaar 2024

Basketbalveld (klaar)
Onderdeel scholenprogramma
• Klaar: 2022

Park met skatebaan 
(klaar)
Onderdeel scholenprogramma
• Klaar: 2022

Kunstgrasveld 
SV Bedum (klaar)
Project
• Klaar: 2022

Riolering Sportlaan
Project
• Start: najaar 2023
• Klaar: onbekend

Aangegeven periodes kunnen door omstandigheden veranderen.
“Start” en “Klaar” hebben betrekking op de uitvoering. 

De Vlijt – Infra fase 2
Project
• Start: verwachting 2025

De Vlijt – Blok C
Onderdeel van het centrumplan
• Start: 2024
• Klaar: 2025

De Vlijt (klaar)
Project
• Klaar: 2022


