
Mee(r)doen | Deel premie 
aanvullende zorgverzekering 
terugkrijgen
Heeft u een aanvullende verzekering, maar geen 
collectieve zorgverzekering via de gemeente? 
Dan kunt u met de Tegemoetkoming aanvullende 
zorgverzekering een vergoeding van 7 euro per 
maand krijgen. 

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/meerdoen.
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Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum                                                     
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Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2, 9951 BX Winsum
Overige informatie: www.hethogeland.nl/werk

Meer gemeentenieuws vindt u 
op hethogeland.nl 
of volg ons op:

Zorg en overlast melden

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? 
Merkt u bijvoorbeeld dat iemand zich opvallend 
gedraagt, vereenzaamt of voor overlast zorgt? 
Of denkt u dat iemand verplicht zorg nodig heeft 
of een gevaar voor zichzelf of anderen vormt? 
Meld het dan bij het Sociaal Team van de ge-
meente. Zij bespreken met u het probleem en 
de mogelijke oplossingen.

Bel met de gemeente: 088 - 345 88 88. 
U kunt ook online een melding doen op 
hethogeland.nl.

Werk voor Het Hogeland
We hebben ruimte voor een:

• Casemanager Jeugd

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Van het college | 12 januari 2021

Onderzoek naar nieuwe 
woningbouwlocaties

Het college laat versneld onderzoek doen naar nieuwe woning-
bouwlocaties in Het Hogeland. De vraag naar woningen op het 
platteland neemt toe door de druk op de woningbouwmarkt in de 
stad Groningen.. Voor het versneld onderzoeken van woning-

bouwlocaties is een ‘bestuursopdracht’ vastgesteld. KAW archi-
tecten gaat het onderzoek uitvoeren. De resultaten worden in 
mei van dit jaar verwacht.

De vraag vanuit de stad Groningen naar woningen is vooral in 
Bedum en Winsum groot. De verwachting is dat die vraag ook 
in de toekomst groot blijft. De plannen Ter Laan 4 in Bedum en 
Munster in Winsum hebben onvoldoende ‘rek’ om aan die blij-
vende vraag te kunnen voldoen.

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “We onderzoeken niet alleen de mo-
gelijkheden in Bedum en Winsum. Ook in andere dorpen aan 
de twee spoorlijnen gaan we kijken of er mogelijkheden voor 
uitbreiding of nieuwbouw zijn. De aanwezigheid van een goe-
de treinverbinding met Groningen is een belangrijke factor voor 
mensen die een woning willen kopen. De woningmarkt in de 
stad staat stevig onder druk. Daar willen we op inspelen. Je 
moet ijzer smeden als het heet is.”

COVID-19 | Ontwikkelingen 
rondom het coronavirus
De meest actuele informatie vindt u op onze 
website: hethogeland.nl/coronavirus.  Nieuwe 
ontwikkelingen delen we via onze sociale media-
kanalen. Volg ons op Facebook en Twitter

Uiteraard kunt u de gemeente altijd bellen 
met vragen: 088 – 345 88 88

Heeft u vorige week donderdag de live sessie 
over Centrumplan Winsum gemist?

De uitzending kunt u terugkijken via de gele knop op: 
hethogeland.nl/centrumplanwinsum. Op de projectpagina 
wordt ook antwoord gegeven op de vragen die niet live 
in de studio beantwoord zijn. De sessie is door ongeveer 
85 mensen live bekeken en inmiddels door veel inwoners 
teruggekeken. 

Reactie op de plannen
Het ontwerp bestemmingsplan Boogplein Winsum en het 
ontwerp voor de openbare ruimte zijn klaar. Het bestem-
mingsplan biedt ruimte voor de ontwikkeling van appar-
tementen en winkelruimte op deze locatie. Het ontwerp-

bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen, tot 
27 januari ter inzage. Tijdens deze periode heeft u de mo-
gelijkheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen.

Begin december ontving u de Afvalkrant ‘Meer 
doen met minder afval’. Hierin staat alle belang-
rijke informatie over het nieuwe afvalsysteem 
Diftar +. Inwoners die buiten de bebouwde kom 
wonen en de Noorderkrant niet ontvangen, heb-
ben de Afvalkrant per post ontvangen. Veel in-
woners hebben de informatie gemist en/of heb-
ben nog vragen over het nieuwe afvalsysteem. 

Informatie gemist? 
Heeft u de afvalkrant niet ontvangen en/of de info 
gemist? De afvalkrant is te vinden op onze website  
hethogeland.nl/afvalkrant. Liever een papieren exem-
plaar? Bel met ons Klantcontactcentrum: 088 - 345 8888. 
Of mail: minderafval@hethogeland.nl. Dan sturen wij u 
een afvalkrant per post.  

Waarom geen afvalkalender per post?  
De afvalkalender 2021 met inzameldata ontvangt u niet 
(meer) op papier. Met ingang van dit jaar publiceren 

wij de afvalkalender op onze 
website: hethogeland.nl/afval 
Hiermee besparen we kosten. 
Wilt u de afvalkalender lie-
ver wel op papier ontvangen? 
Bel met ons Klantcontactcen-
trum: 088 - 345 8888. Of mail:  
minderafval@hethogeland.nl 

Groene container legen wel of niet gratis? 
In de verspreide afvalkrant staat een tabel over de af-
valstoffenheffing 2021. Hierin staat dat er kosten zijn 
verbonden aan het legen van de groene container. Dit is 
niet het geval: het laten legen van de groene container is 
overal in de gemeente gratis.

En hoe zit het met de grofvuilroute?
De eerste grofvuilroute wordt gereden op 4 februari a.s. 
Aanmelden kan tot 2 februari. Op hethogeland.nl/afval 
volgt hierover eind deze week meer informatie. 

Wanneer zijn mijn eigen inzamelgegevens in te 
zien? 
Met het nieuwe systeem Diftar+ wordt het aantal kilo’s 
afval gewogen. Uw nieuwe grijze container is daarom 
voorzien van een unieke chip die hoort bij uw adres. 
De afvalinzamelaar weegt het gewicht per leging maar 
registreert ook hoe vaak uw grijze container wordt ge-
leegd. Binnenkort wordt het mogelijk om via DigiD op  
hethogeland.nl in te loggen om uw eigen afvalgegevens 
in te zien. Meer informatie volgt via het gemeentenieuws, 
de sociale media en hethogeland.nl.

Andere vragen of over afvalinzameling? 
Bel of app ons gerust. Telefoon: 088 - 345 8888 of 
WhatsApp: 06 - 114 505 30. Ons mailen kan ook, via: 
minderafval@hethogeland.nl

Afval | Afvalinzameling in Het 
Hogeland vanaf 2021

Winsum | Centrumplan

Dorpen | Ook in 2021 
bent u aan zet met 
het Dorpsbudget
Heeft u een goed idee om het leven in uw dorp leuker 
te maken? Bijvoorbeeld een AED voor het dorp aan-
schaffen? Een beweegtuin aanleggen? Of misschien 
wel het oprichten van een monument? Als uw idee 
steun heeft van andere inwoners, doe dan een aan-
vraag voor het dorpsbudget. Alle informatie vindt u 
op: hethogeland.nl/dorpsbudget. 
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Vergunningaanvragen en -besluiten

Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan met 088 - 345 88 88. 

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het wijzigen van het bestemmingsplan voor 
een standplaats, hoek Burchtstraat  (13-1-2021)
Eenrum • Het wijzigen van het bedrijf, Westerweg 1 A 
(12-1-2021)
Hornhuizen • Het bouwen van een tuinhuis, Tammin-
gastraat 45 (7-1-2021)
Leens • Het aanleggen van parkeerplaatsen, de Nije 
Nering (8-1-2021) • Het kappen van twee kronkelwil-
gen en een berkenboom, Lemkesland 16 (8-1-2021) • 
Het vervangen van het reclamebord, parkeerboxen en 
6 nieuwe vlaggenmasten plaatsen, De Nije Nering 2 
(12-1-2021)
Mensingeweer • Het kappen van een kastanjeboom, 
Hoofdstraat 6 (9-1-2021)
Uithuizen • Het bouwen van een tuinhuis, Mennonie-
tenkerkstraat 8 (10-1-2021) • Het kappen van drie bo-
men, Ripperdadrift 15 (13-1-2021) • Het vervangen van 
een prijzenzuil, Industrieweg 9 (13-1-2021)
Uithuizermeeden • Het plaatsen van een overkapping, 
Grote Hadderstraat 1 (9-1-2021)
Warffum • Het vervangen van kooiladders, Westerval-
ge 82 (11-1-2021)
Winsum • Het bouwen van een kinderopvang, Hamrik 
4 A (12-1-2021)
Zoutkamp • Het wijzigen van het bestemmingsplan 
voor een standplaats, Sluisweg 22 (8-1-2021)
Zuidwolde • Het kappen van een treurwilg, Kosterij-

land 57 (8-1-2021) • Het kappen van een conifeer, Oos-
terseweg 26 (12-1-2021) • Het kappen van een boom, 
Boterdiep Oz 36 (11-1-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevings-
vergunning verleend voor:
Baflo • Het uitbreiden van de woning, Maarhuizerweg 
3 (8-1-2021)
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel, Kuifeend 1 
A (7-1-2021) • Het uitbreiden van een woning, Thede-
mastraat 50 (13-1-2021)
Lauwersoog • Het bouwen van een schuurtje, De Rug 
3 233 (13-1-2021)
Leens • Het kappen van twee kronkelwilgen en een 
berkenboom, Lemkesland 16 (13-1-2021)
Mensigeweer • Het kappen van een kastanjeboom, 
Hoofdstraat 6 (13-1-2021)
Oosteinde • Het plaatsen van een zonwering dataver-
werkingskast, Perceel dat grenst aan de Hooilandse-
weg (L 119) (15-1-2021)
Tinallinge • Het vervangen van MS-kabels, nabij de 
Vennenweg en omgeving Tinallinge (11-1-2021)
Uithuizen • Het realiseren van 5 camperplaatsen, Ou-
de-Dijk 29 (13-01-2021)
Uithuizermeeden • Het kappen van 5 bomen, Hoofd-
straat 250 (8-1-2021)
Winsum • Het bouwen van een paardenstal en het 
aanleggen van een paardenrijbak, Garnwerderweg 9 

(7-1-2021) • Het bouwen van een woning, Tasveld 19 
(7-1-2021) • Het verbouwen van een woning, Jasmijn-
straat 6 (12-1-2021)
Zuidwolde • Het kappen van een treurwilg, Kosterij-
land 57 (13-1-2021)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzend-
datum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Deze datum staat aan 
het einde vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een melding in 
kader van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Eenrum • Het veranderen van het bedrijf, Westerweg 
1A (12-1-2021)
Uithuizermeeden • Het veranderen van het bedrijf, 
Langelandsterweg 26 (8-1-2021)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is 
niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. 

Werk in uitvoering

Uithuizen
Op woensdag 20 januari 2021 is de Hoofdstraat-
West bij huisnummer 49a gestremd voor 
doorgaand verkeer. Waterbedrijf Groningen voert 
werkzaamheden uit. De stremming is van 8.00 tot 
16.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via bebording. 
De Hoofdstraat blijft te voet goed bereikbaar

Adorp
In de nacht van donderdag 28 januari op vrijdag 29 
januari 2021 is de spoorwegovergang aan de Spoor-
laan te Adorp tussen 01.30 uur en 05.15 uur afgeslo-
ten in verband met werkzaamheden.

Bel ons Sociaal Team 

Heeft u vragen over opvoeden en het opgroeien 
van uw kind? Of wilt u hulp zodat u langer zelf-
standig thuis kunt blijven wonen? Het Sociaal 
Team van de gemeente kan u helpen. 

Bel ons gerust. Ook als u twijfelt. 
U kunt ons Sociaal Team van maandag t/m  
vrijdag van 09.00 - 17.00 uur bellen op  
088 - 345 88 88.

Junior Energiecoach daagt kinderen en hun 
gezin uit. 5 weken lang, 15-30 minuten per week. 
Met proefjes, puzzels en spelletjes ontdek je 
waar jullie energie kunnen besparen. Je kind 
wordt benoemd tot Junior Energiecoach en 
jouw portemonnee blijft een beetje voller. 
Wedden dat jij straks ook zegt: ‘Met energie kun 
je lachen!’? 

Stopcontactsafari 
Ook wethouder Kristel Rutgers en haar twee jongste 
kinderen doen mee. Als voorproefje gingen zij op 
stopcontactsafari. Benieuwd hoe dat ging? Hou onze 
social media in de gaten voor de vlog! 

Doe gratis mee
Junior Energiecoach is een energiespel voor gezinnen 
met kinderen van ongeveer 7 tot 12 jaar. Meedoen is 
gratis. Het spel start op 27 februari 2021. 

Aanmelden kan tot en met 20 februari 2021, op 
juniorenergiecoach.nl. In Het Hogeland kunnen 50 
gezinnen meedoen, dus wees er op tijd bij.

Voor een schoner milieu en 
een vollere portemonnee; 
wij doen mee!

Duurzaamheid | Bespaar geld én 
energie met een superleuk spel: Junior 
Energiecoach 


