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

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 8888

Werk voor Het Hogeland

We hebben ruimte voor een:
• Medewerker openbare ruimte - Civiel 
• Medewerker openbare ruimte - Groen
• Junior projectleider Nationaal 

Programma Groningen 
• Vakspecialist Jeugd
• Programmamanager Nationaal 

Programma Groningen

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Mee(r)doen | Aanvraag 
Provinciaal Studiefonds
Heeft u een laag inkomen en kunt u de (reis)
kosten voor uw opleiding of de opleiding van 
uw kind niet betalen? 

Dan kan het Studiefonds van de provincie Groningen 
misschien helpen. U kunt nu uw aanvraag toesturen 
voor het schooljaar 2021/2022. Aanvragen voor het 
schooljaar 2021/2021 kan nog tot 31 augustus a.s. 

Om het Studiefonds aan te vragen, gaat u naar 
provinciegroningen.nl. In het zoekvak typt u in: 
‘studiefonds 2021/2022’ of ‘studiefonds 2020/2021’. 
Als u naar onder scrolt, dan vindt u de zoekresultaten.

Woont u in een koopwoning die gebouwd 
is voor 1981? En heeft uw woning ener-
gielabel F, G of een voorlopig energielabel? 
Dan heeft u onlangs een brief van ons ont-
vangen, over de Energiebespaarbox. Deze 
Energiebespaarbox kunt u gratis aanvra-
gen met een vouchercode, via de website:  
energieloket-groningen.nl/het-hogeland

Keuze uit vier boxen: op is op
Er zijn vier soorten Energiebespaarboxen. De inhoud 
varieert van slimme stekkers tot ledlampen en van een 
waterbesparende douchekop tot aan radiatorfolie. U 
kiest zelf welke het beste bij uw situatie past. Wees er 
snel bij want op is op! De Energiebespaarbox kunt u 
ophalen bij één van de ophaalpunten in de gemeente. 

Als woningeigenaar geen brief over de 
Energie bespaarbox ontvangen? Ga dan naar  
energieloket-groningen.nl/het-hogeland om uw  
vouchercode alsnog aan te vragen. 

Duurzaamheid | Energiebespaarbox voor 
woningeigenaren

Afval | Gebruik maken van een extra GFT-route? Meld het ons
In de maanden april tot en 
met september komen wij 
vaker langs om uw groene 
container te legen. De data 
vindt u op uw online Afval-
kalender: hethogeland.nl/ 
afvalkalender. Wilt u 
hiervan gebruik maken? 
Meld u zich dan aan. 

Aanmelden per 
keer
De chauffeur rijdt 
de extra GFT- 
route alleen langs 
de adressen in 
Het Hogeland die 

zijn aangemeld. Dit doen we 
om (kilometer)kosten te be-
sparen. 
 
Wilt u uw groene container 
op een bepaalde datum 
extra laten legen? Geef dit 
dan uiterlijk 2 dagen van 
tevoren aan ons door. 
Dit kan via de website: 
hethogeland.nl/afval of tele-
fonisch via 088 - 345 8888 

Meer info over afval
inzameling in Het  
Hogeland vindt u ook op:  
hethogeland.nl/afval

COVID-19 | Ondernemersloket
Bent u ondernemer en heeft u  last van de corona-
crisis? Een team van bedrijfsadviseurs geeft gratis 
advies via het Ondernemers loket van de gemeente 
Het Hogeland. De bedrijfsadviseurs maken u graag 
wegwijs in de vele regelingen die er zijn. Of kunnen 
met u meedenken over oplossingen, bijvoorbeeld 
over schulden en inkomensondersteuning. 

Mail snel uw vraag naar 
ondernemersloket@hethogeland.nl.

Het Hogeland leeft. De noor-
delijke gemeente van provin-
cie Groningen zet zich in voor 
slim geregeld verkeer en ver-
voer. Zodat mensen en bedrij-
ven duurzaam verbonden zijn 
én blijven. Daarom wordt de  
mobiliteitsvisie ‘Verkeer in Het 
Hogeland’ opgesteld, samen 
met inwoners.

Doel is het vaststellen van 
een duidelijk plan, met daarin 
diverse speerpunten. Een goede 
bereikbaarheid van bedrijven en 
mensen staat centraal. Ook ligt 
de focus op een gemakkelijke 
manier van reizen. Daarnaast is de 
verkeersveiligheid een belangrijk 
punt.

In de visie 
staan concrete 
doelen die ko-
mende jaren 
worden uitge-
werkt. Op deze 
manier blijft  
Het Hogeland 
een prettig ge-
bied om te ver-
keren.

Denk 
mee over 
verkeer en vervoer in 
Het Hogeland! 
Op social media en de website 
plaatst de gemeente stellingen over 
onder andere deelauto’s, snelheid 
van het verkeer, landbouwverkeer en 
busverbindingen. We gebruiken uw 

antwoorden bij het maken van het 
plan ‘Verkeer in Het Hogeland’. Deze 
wordt in december vastgesteld door 
de gemeenteraad. 

Voor een overzicht van de stel
lingen ga naar: hethogeland.nl/ 
verkeerinhethogeland. 

Denk mee | Verkeer en vervoer in Het Hogeland

Wethouder Kristel Rutgers haalde ook de Energie
bespaarbox (t.w.v. € 50,00) op bij Praxis Winsum.  
Kristel Rutgers: "Het bespaart me geld én ik spaar het  
milieu. Een winwin. Haalt u hem ook op?" 
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Vergunningaanvragen en -besluiten

Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan met 088 - 345 8888. 

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het bouwen van een aanlegsteiger, Boterdiep Oz 2 
(tegenover woning) (5-8-2021) • Het vervangen van een ga-
ragedeur door een kozijn met inloopdeur, Valk 18 (6-8-2021)
Wetsinge • Het vervangen van de fundering van een rijksmo-
nument, Karspelweg 13 (6-8-2021)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Eemshaven • Het op- en/of overslaan van nieuwe goederen 
en stoffen, Eemshornweg 1-3 en 9-10 (11-8-2021)
Schouwerzijl - Warfhuizen • Het aanleggen van een na-
tuurvriendelijke oever en het dempen van een sloot, langs de 
Kromme Raken tussen Schouwerzijl en Warfhuizen gedeelte-
lijk (10-8-2021)
Zoutkamp • Het afwijken van het bestemmingsplan voor een 
standplaats, parkeerplaats Marnestraat (11-8-2021)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wet-

houders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Geweigerde vergunning

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning geweigerd voor:
Ulrum • Het bouwen van een loods, Haarweg 2A (9-8-2021)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wet-
houders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Warffum • Het starten van een restaurant, Hoofdstraat 1 (27-
7-2021)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet 
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. 

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een evenementenvergunning ver-
leend voor:

Bedum • Het organiseren van een lichtweekkermis van 6 t/m 
11 september 2021, Versplein (5-8-2021)
Boterdiep • Het organiseren van een kunstroute op 11 en 12 
september 2021, diverse locaties langs het Boterdiep (9-8-
2021)
Diverse locaties • Het organiseren van een kunstroute met 
beelden van 10 t/m 19 september, Het Sauwerder Ommetje 
(diverse locaties) (5-8-2021)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit 
is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti-
veerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn 
vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van 
het besluit. Deze datum staat tussen haakjes vermeld. 

Rectificatie ontwerpbesluit

Het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor afwijken van 
het bestemmingsplan en het realiseren van twee bedrijfswo-
ningen, Netlaan 1a Winsum ligt met ingang van 19 augustus 
2021 (in plaats van 12 augustus 2021) gedurende 6 weken 
tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in het gemeen-
tehuis in Winsum. 

In de zomerperiode trekken veel 
mensen erop uit. Helaas is de zomer 
ook dé tijd waarin veel inbrekers 
toeslaan. Om woninginbraken te 
voorkomen vragen wij u om het 
inbrekers zo moeilijk mogelijk te 
maken. Een aantal tips:

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw 
vakantieplannen. Zij kunnen op uw huis letten 
en helpen de woning een bewoonde indruk te 
geven: door de post weg te halen, de plantjes 
water te geven, de auto af en toe eens op de 
oprit te zetten. Zorg er ook voor dat er een 

lamp in de kamer brandt, 
bijvoorbeeld met behulp 
van een tijdschakelaar. 

Dagje weg? Deur op 
slot!
Als het mooi weer is, staan 
ramen en deuren vaak open. Een insluiper 
kan dan zonder veel moeite uw woning 
binnenkomen en er binnen enkele minuten met 
uw spullen vandoor gaan. Doe uw deuren en 
ramen op slot; ook al gaat u maar heel even 
naar de buren, boodschappen doen of even 
naar boven om bijvoorbeeld de was op te 
hangen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.

Veilig de zomer door | Maak het inbrekers 
niet te makkelijk

Werk in uitvoering

Bedum - Onderdendam
Van maandag 21 juni 2021 tot 
vrijdag 1 oktober 2021 is de pro-
vinciale weg N995 tussen Bedum 
en Onderdendam gestremd. De 
provincie Groningen voert groot 
onderhoud uit. Meer informatie:  
groningenbereikbaar.nl

Leens
In verband met aanleg van riolering 
en herinrichting van de straat is 
de Wierde en Valge afgesloten 
voor alle verkeer vanaf maandag 
16 augustus tot en met vrijdag 10 
december 2021. Verkeer wordt 
door middel van borden omgeleid.

Pieterburen
Wierhuisterweg: vanaf dinsdag 
17 augustus 2021 leggen we 
graskeien aan op het gedeelte 
binnen de bebouwde kom van 
Pieterburen. Bestemmingsverkeer 
is mogelijk. De werkzaamheden 
duren ongeveer 5 dagen.

Wehe-den Hoorn
In verband met aanleg van 
riolering en herinrichting van de 
straat is de Mernaweg tussen de 
G. Redekerstraat en de Aagtsweg 
afgesloten voor alle verkeer, van 
maandag 14 juni tot en met 10 
december 2021. Verkeer wordt 
omgeleid door middel van borden.

Wehe-den Hoorn
Van maandag 14 juni tot en met 
vrijdag 3 december 2021 is de 
Mernaweg tussen de Havenstraat 
en Warfhuisterweg gestremd. De 
doorgaande route krijgt een nieuwe 
inrichting en nieuwe riolering. 
Omleidingsborden geven aan 
waar u langs kunt. Meer informatie:  
groningenbereikbaar.nl

Winsum
Fietspad Meeden-Zijlvestweg: 
van maandag 16 augustus tot 
ongeveer vrijdag 17 september 
2021 werken we aan de 
verbetering van dit fietspad. We 
vervangen het asfalt door beton. 
Fietsers en wandelaars kunnen 
via de Pellerij en Houtzagerij.

Provinciale wegen
Kijk op groningenbereikbaar.nl 
(website van provincie Groningen) 
voor werkzaamheden over 
provinciale wegen zoals de N361 
en de N363.

Waterwegen, dijken en 
bruggen
Kijk op de website van Waterschap 
Noorderzijlvest.

Werkplein Ability | 
Postbezorging 
vertraagd
Werkplein Ability is onderdeel van de 
gemeente en draagt o.a. zorg voor ver-
spreiding van post in Het Hogeland. Met 
uitzondering van vier weken in de zo-
mervakantie, van 19 juli tot 16 augustus. 

Ondanks duidelijke afspraken met de 
samenwerkingspartners over de zomer-
stop, is er een distributiefout gemaakt. 
Hierdoor zijn poststukken uit die perio-
de bij een andere partij blijven liggen. 
Al deze post is inmiddels bij Werkplein 
Ability aangeleverd. De bezorgers doen 
hun uiterste best om de post alsnog zo 
snel mogelijk te verspreiden.

COVID-19 | 
Actuele 
corona-
priklocaties op  
ggd.groningen.nl 
De corona-vaccinatielocatie van de GGD in 
Warffum gaat sluiten. De locatie is nog één 
ochtend open, namelijk op zondagochtend 
29 augustus 2021 tussen 9.00 en 12.00 
uur. Er is dan vrije inloop. Bestaande af-
spraken op Warffum gaan ook door.  Verder 
zijn er andere plekken waar u terecht kunt 
voor uw vaccinatie. 

Ga voor het actuele overzicht naar: https://
ggd.groningen.nl/gezondheid/coronavirus/
locatiescoronavaccinaties/


