
Van Hemelvaart tot en met Pinksteren

Sluiting gemeentelijke diensten
Het gemeentehuis en het Gemeente bedrijf zijn gesloten op 17 en 18 mei
(Hemelvaartsdag en de dag erna) en 28 mei (Pinkstermaandag).
Op Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag komt de afvalinzameling te vervallen. 
NB: Vrijdag 18 mei wordt de inzamelingsroute wel gereden.

Sluiting Kunstuitleen
De Kunstuitleen Eemsmond aan de Schoolstraat 14 in Uithuizen is op 17 en
18 mei gesloten.

Aanvragen om vergunning

Voorgenomen beslui ten

Meldingen en verleende vergunningen en ontheffingen

De volgende aanvragen om vergunning
zijn bij ons binnengekomen. De datum
tussen haakjes is de dag waarop wij de
aanvraag hebben ontvangen.

Omgevingsvergunningen
(7 mei 2012)
- Uithuizen Lageweg 75:

slopen woning 
(8 mei 2012)
- Usquert Streeksterweg 95:

vervangen windturbine
(9 mei 2012)
- Warffum Helpman 38:

verbouwen woning

(10 mei 2012)
- Usquert Wadwerderweg 68:

kappen kastanjeboom
(11 mei 2012)
- Stitswerd Jacob Tilbusscherweg 24:

bouwen wintergarten

Op eenvoudige aanvragen die via de
reguliere procedure lopen, nemen wij bin-
nen acht weken een besluit. Besluiten op
complexere aanvragen die via de uit-
gebreide procedure lopen, nemen we bin-
nen zes maanden. Beide beslistermijnen
kunnen we eenmalig met zes weken ver-
lengen. Pas nadat het college een besluit
heeft genomen en bekendgemaakt, kunt u
bezwaar maken.

ONTWERPBESLUIT VERGUNNING
ARCHEOLOGISCH MONUMENT
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
is van plan vergunning te verlenen voor:

- Rottum Kloosterweg 19:
uitbreiden woning (Rijksmonument
527159)

Van 21 mei tot en met 1 juli 2012 ligt het
ontwerpbesluit ter inzage bij de publieks-
balie van het gemeentehuis. Tot en met
1 juli 2012 kunt u een mondelinge of
schriftelijke zienswijze indienen. Stuur uw
schriftelijke zienswijze naar burgemeester
en wethouders, Postbus 11, 9980 AA
Uithuizen. Voor een mondelinge ziens-
wijze kunt u contact opnemen met de
heer B. Moes via (0595) 43 75 55.

Bestemmingsplannen

VOORAANKONDIGING EEMSHAVEN
Besluit ruimtelijke ordening artikel 1.3.1
Voor de Eemshaven bereiden wij een
bestemmingsplan voor. Het betreft een
uitbreiding aan de zuidoost kant van de
Eemshaven voor uitsluitend datacenters.

Inspraakprocedure
Tegelijk met deze vooraankondiging star-
ten wij de inspraakprocedure. Van 21 mei
tot en met 1 juli 2012 ligt het voorontwerp
ter inzage bij de publieksbalie in het
gemeentehuis. Ook kunt u het voor-
ontwerp van het bestemmingsplan be-
kijken op www.eemsmond.nl. 

Tot en met 1 juli 2012 kunt u uw reactie
geven op het voorontwerp. 
Dat kan schriftelijk of mondeling. Uw
schriftelijke inspraakreactie kunt u richten
aan het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen.
Voor een mondelinge reactie kunt u con-
tact opnemen met de heer S. Klein van de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via
(0595) 43 75 55.
Na 1 juli wordt van het voorontwerp een
ontwerpbestemmingsplan gemaakt. 
In de tweede helft van 2012 leggen we dit
ontwerp zes weken ter inzage. Ook dan is
er gelegenheid te reageren. Tegen die tijd
informeren wij u hierover via het
Gemeentenieuws.

Burgemeester en wethouders hebben de
volgende meldingen ontvangen:

Overschrijden geluidsnormen
- Uithuizen Eetcafé Bij de Buren:

26 mei, 22.00-02.30 uur
- Uithuizen Schathoes Menkemaborg:

22 juni, 20.30-24.00 uur
- Warffum Op Roakeldaishal:

16 juni, 19.00-24.00 uur en 17 juni, 8.00-
13.00 uur

Dit is een kennisgeving. Hiertegen kunt u
geen bezwaren of bedenkingen indienen.

Burgemeester en wethouders hebben de
volgende vergunningen en ontheffing
verleend. De datum tussen haakjes is de
dag waarop wij het besluit aan de aan-
vrager hebben gestuurd.

Omgevingsvergunning
(10 mei 2012)
- Rottum Kloosterweg 19:

uitbreiden woonhuis

Evenementvergunningen
(14 mei 2012)
- Oudeschip Buitenweg 2:

10 juni, ’s middags, boerenschuur-
concert

- Usquert ’t Hoogtje en Raadhuisstraat:
31 mei-3 juni, viering 175-jarig jubileum
VvV Usquert

Parkeerontheffing
(9 mei 2012)
- Uithuizen Blink:

23-25 mei, Classic Express (truck met
oplegger Prinses Christina Concours)

Tegen deze besluiten kunt u op grond van
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar
maken. U moet het bezwaarschrift binnen
zes weken na verzending van het besluit
indienen bij het gemeentebestuur. 
Het indienen van het bezwaarschrift is in
principe alleen mogelijk als u rechtstreeks
door de genomen beslissing in uw belang
bent getroffen.
Meer informatie over de besluiten of het
indienen van een bezwaarschrift kunt u
krijgen in het gemeentehuis.

J. COHENSTRAAT
Wanneer: 22 mei, 20.00 uur
Waar: raadzaal gemeentehuis

Dit jaar en volgend jaar gaan we
de riolering in de J. Cohenstraat vervangen en
ook krijgt de straat een nieuwe inrichting.
Volgende week dinsdag nemen we het schets-
plan graag met u door. De avond wordt geleid
door wethouder Harald Bouman. U bent van
harte welkom.

Wilt u informatie ontvangen maar kunt u 22 mei
niet komen, neem dan contact op met Peter
Dijkens van de afdeling Beheer via (0595)
43 75 55.

WANDELSPORT EN GEZONDHEID
Wanneer: 5 juni, 19.30 uur
Waar: grote zaal Jongerencentrum Express,
Sportlaan 6

Avondvullend programma over wandelsport in
relatie tot gezondheid. Met gastsprekers.
U woont in Eemsmond en wilt meedoen aan de
Nijmeegse vierdaagse, Tocht om de Noord of u
wilt beginnen met wandelen? U bent van harte
welkom. In de pauze is er een rondleiding door
het sport- en het jongerencentrum.

Informatieavonden Uithuizen

23 MEI: COMMISSIE BEZWAAR
EN BEROEP
Wanneer: 19.00 / 19.45 uur
Waar: gemeentehuis

De commissie behandelt deze avond respectie-
velijk een bezwaarschrift subsidieaanvraag en
terugvordering Wet werk en bijstand.

Wat doet de commissie bezwaar en
beroep?
De onafhankelijke commissie bezwaar en
beroep adviseert de gemeente over de be-
handeling van bezwaarschriften en de beslis-
sing daarover. Voor de commissie een advies
uitbrengt, houdt ze een hoorzitting. Tijdens de
hoorzitting kunnen bezwaarmaker en gemeente-
bestuur hun standpunt toelichten. De hoorzittin-
gen zijn openbaar. Maar als er aanleiding voor
is, kan de commissie besluiten achter gesloten
deuren te vergaderen. Als u vragen heeft over
de bezwaarprocedure kunt u contact opnemen
met mr. A.K. Mennens, secretaris van de
commissie bezwaar en beroep. Zij is op maan-
dag en dinsdag bereikbaar via (0595) 43 75 55.

Contactgegevens
Postbus 11, 9980 AA Uithuizen
cbb@eemsmond.nl

24 MEI: GEMEENTERAAD
Wanneer: 19.30 uur
Waar: raadzaal gemeentehuis

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht burgers

Wilt u inspreken op de punten 8 tot en met
14, dan kunt u dit tot 24 mei, 12.00 uur aan-
geven bij de griffie via (0595) 43 74 41.
Bezoek onze website (knop Raad) of bel de
griffie voor meer informatie over het
spreekrecht burgers.

4. Besluitenlijsten 19 april en 10 mei
5. a. Ingekomen stukken, mededelingen

en LTA
b. Terugkoppeling verbonden partijen

6. Begrotingswijzigingen
7. Vragenuur
8. Stichting Culturele Raad Eemsmond en

Kunstuitleen
9. Groenstructuurplan 2012-2017

10. Investeringskredieten Boukemapark
11. Jaarstukken 2011 en ontwerpbegroting

2013 Brandweer Rayon Noord
12. Sanering Hoofdstraat-West 92 e.o.

Uithuizen
13. Ouderen in Beeld
14. Wonen gemeente Eemsmond 2012-2018
15. Sluiting

Zie ook www.eemsmond.nl (Raad). 

Openbare vergaderingen

17 MEI / UITHUIZERMEEDEN
20.00 uur Orgelconcert Peter
Westerbrink. Locatie: Mariakerk.
Entree: t 8,-; CJP/65+ t 7,-; tot 12
jaar gratis.

19 MEI / UITHUIZEN 
10.00 uur Fietsen langs bermflora met IVN
Noord-Groningen. Gids Wim Weijman vertelt
over de invloed van bermbeheer. 
Afstand: maximaal 20 kilometer. 
Start: parkeerplaats Menkema borg.

20 MEI / WARFFUM
13.30-17.00 uur Fietsen langs de oeverwal
van de Fivel met Stichting Natuur en Landschap
Eemsmond. Met uitleg van Marien Bügel.
Afstand: ±25 kilometer. Start bij haven.
Aanmelden: info@landschapeemsmond.nl of
(0595) 42 29 69.

20 MEI / BREEDE
‘Open Podium’ met om 14.15 uur historicus
Hidde Feenstra over de geschiedenis van
Breede en om 15.00 uur Warffums Mannen -
koor. Locatie: kerk. Entree: gratis.

22 MEI / ROODESCHOOL
Koffieochtend Steunstee met van 9.00-10.00
uur inloopspreekuur CJG, van 9.30-11.30 uur
inloopspreekuur Ouderenadviseur en Mantel -
zorg ondersteuning en vanaf 10.00 uur
ServiceDogs. ServiceDogs levert hulphonden
aan mensen met een motorische functie-
beperking. Locatie: grote zaal dorpshuis Nieuw
Calvaria.

Zie ook www.eemsmond.nl (Ontspan) of
www.cultuurineemsmond.nl.

Agenda

Elk jaar worden mensen onderscheiden voor
hun persoonlijke, bijzondere verdiensten. Dit
gebeurt op basis van voordrachten van anderen.
Ook in onze gemeente mocht de burgemeester
eind april koninklijke onderscheidingen uit-
reiken. Dit jaar zijn drie inwoners van onze
gemeente benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Onderscheidingen 2013
Er zijn in onze gemeente vast nog meer mensen
die voor een koninklijke onderscheiding in aan-
merking komen. Misschien weet u iemand?
Waar het om gaat, is dat iemand zich in meer-
dere opzichten gedurende langere tijd 

verdienstelijk heeft gemaakt voor de samen-
leving. Dat kan op verschillende manieren. 
Lid zijn van een bestuur of bijvoorbeeld het
organiseren van allerlei evenementen voor de
gemeenschap. Belangrijk is dat het onbetaalde
activiteiten zijn en dat het minstens een periode
van twintig jaar beslaat.

Kent u iemand die hieraan voldoet, voor wie u
een koninklijke onderscheiding wilt aanvragen
of heeft u vragen? Neem dan contact op met
Karin Bruins van het bestuurssecretariaat via
(0595) 43 75 97. Als u iemand wilt voordragen
voor de onderscheidingen in 2013 moet uw aan-
vraag uiterlijk 1 augustus 2012 binnen zijn.

Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen

Per 26 juni vervallen de kinderbijschrijvingen in paspoorten. Gemeenten hebben
inwoners geadviseerd om in bepaalde gevallen voor 1 mei een reisdocument voor hun
kind aan te vragen. Voor ongeveer 25% van de 850.000 bijgeschreven kinderen is dit
inmiddels gebeurd. Het gevolg kan zijn dat het de komende tijd stormloopt met aan-
vragen voor reisdocumenten. Om alles in goede banen te leiden, heeft minister Spies het
volgende besloten:
- Spoedaanvragen voor kinderen

U mag geen spoedaanvraag doen voor kinderen jonger dan 13 jaar en 8 maanden die
bijgeschreven zijn in een paspoort dat op of na 1 juli 2012 verloopt. 
Uitzondering: alleen om humanitaire redenen als een medische behandeling of het
bijwonen van een begrafenis.

- Uw huidige reisdocument is geldig tot 1 september 2012 of langer
In dit geval mag u op z’n vroegst één maand voordat de geldigheid van uw paspoort of
identiteitskaart verstrijkt, een nieuw reisdocument aanvragen. Wij mogen eerdere
aanvragen niet in behandeling nemen. Uitzondering: als u reist naar een land waarvoor
geldt dat het reisdocument een minimumperiode geldig moet zijn.

Aanvragen van paspoort of id-kaart

De rubriek Rondom de Raad verschijnt de week nadat de raad heeft ver-
gaderd. Hieronder kunt u lezen over de raadsvergadering van 10 mei.
Verder stelt Rein Eisinga zich aan u voor. Hij is fractievoorzitter van
GemeenteBelangen.

Deze extra vergadering is op verzoek van de fracties Betere Versie en
GroenLinks door de burgemeester uitgeschreven. Op de agenda staat het onderwerp
‘gevolgen wandelgangenakkoord’. Beide fracties hebben hierover een bespreekstuk
aan de raad voorgelegd. Mevrouw Spijk stelt voor om dit bespreekstuk van de agen-
da te halen, omdat er op dit moment niets meer inhoudelijk is te bespreken. De raad
gaat akkoord met het voorstel van mevrouw Spijk om dit punt van de agenda te
halen. De vergadering is vervolgens gesloten.

Opgegroeid in de Stad, jeugd doorgebracht, heimwee naar
het huis van mijn opa en oma in ’t Zandt. Toen ik Ineke
ontmoette bij de padvinderij en na een behoorlijke
verkeringstijd wij met elkaar trouwden, bleef het patroon
van vrijwel elk weekend met ons tentje ergens kamperen.
Meestal op onze favoriete plek in Drenthe. Toen onze zoon
geboren werd, het tweekamerflatje te klein en op onze
zoektocht naar iets anders Stitswerd in beeld kwam, zijn
we verhuisd. Niet zo heel lang daarna, een jaar of drie, zei
een buurman: “De gemeentepolitiek, dat is net wat voor
jou.” Nu, een jaar of 35 later, zit ik er weer middenin.

Bewust heb ik destijds gekozen voor de plaatselijke, de lokale, politiek. Daar ligt mijn
interesse, mijn hart. Daar speelt alles zich af waar mensen direct in hun leefomgeving
mee te maken hebben. Toen na de herindeling van 1990 de gemeente Kantens opging
in de grote gemeente Hefshuizen, later Eemsmond, ging het inwonertal van de
gemeente van 1.700 naar 17.000. Dat de nieuwe partij GemeenteBelangen Eemsmond
aan de verkiezingen meedeed, was tot daaraantoe, maar dat er gelijk twee zetels in de
raad bezet werden en vier jaar later vijf, had niemand kunnen voorspellen. 
22 jaar later is GemeenteBelangen een stabiele en niet meer weg te denken factor in
het politieke krachtenveld van de Eemsmonder politiek.

Dat ik er weer middenin zit, komt door persoonlijke omstandigheden van mijn
voorganger, waardoor een vacature ontstond en mij gevraagd werd die in te vullen.
Dat ik acht jaar het geweldige ambt van wethouder mocht vervullen en bij de
burgemeesterswissel eind 2001 ook nog een halfjaar dat ambt, had ik bij het verzoek
van mijn buurman, waarmee alles begon, ook niet kunnen bedenken. Na de vrijheid
en een aantal andere baantjes - waarbij ik met name op het vrijwilligerswerk bij
Slachtofferhulp Nederland met veel voldoening terugkijk - was het eerst even
wennen, maar is het nu alsof ik niet uit de raadzaal, waar ik als trouwambtenaar
overigens ook nog wel eens kwam en kom, ben weggeweest. Dat de politiek mij nog
steeds boeit, heeft alles te maken met het gevoel dat het iets is waar je direct invloed
op uit kunt oefenen, maar bovenal dat het iets is wat mijn directe leefomgeving, waar
ik mij thuis voel, beïnvloedt. Een omgeving, een gemeentelijke omvang, die juist dát
gevoel teweegbrengt, is de maat, de menselijke maat, die ervoor zorgt dat ik mij
betrokken voel.

Toen wij veertig jaar getrouwd waren, vonden de kinderen dat Pa weer kippen moest
hebben en gaven ze mij een kippenhok. Het heeft even geduurd voordat hij op z’n
definitieve plaats stond, maar ook voordat ik de juiste maat kip bij dat hok gevonden
had. Zo is het ook met een gemeenschap. Een woord waaraan het woord gemeente
nauw verbonden is. De omvang moet zodanig zijn dat ik mij daar thuis voel, dat ik
weet wie ik kan aanspreken als het om mijn leefomgeving, mijn gemeente gaat.
Wordt er gesproken over grotere gemeenten enkel om kosten te besparen (het
tegendeel is vaak waar), dan wordt de menselijke maat uit het oog verloren, voelen
de kippen zich niet thuis. Je afvragen of de huidige gemeentelijke omvang de juiste
is, daar is niets mis mee. Maar neem dan als uitgangspunt de menselijke maat,
zodanig dat ik niet onverschillig word maar mij blijf thuis voelen en iets wil doen voor
mijn omgeving. Dan blijft zélfs de politiek leven, ook na tientallen jaren.

Tot ziens, Rein Eisinga

n Raadsvergadering terugzien
De raadsstukken die besproken zijn, vindt u op www.eemsmond.nl (Raad,
Vergaderschema). Onze raadsvergaderingen worden live uitgezonden en vast-
gelegd op internet. De vergadering nog eens terugzien? Ook dat kan via de
website (Raad, Raadsvergadering volgen).

n Reacties op deze rubriek
Uw tips en suggesties zijn van harte welkom. Deze kunt u mailen naar
griffie@eemsmond.nl.

Even voorstellen… Rein Eisinga

Agenda

Gemeentenieuws 16 mei 2012


