
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

Het college komt met een garantieprijs voor organisaties 
die oud papier inzamelen. Hiermee verwacht het college 
een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstelling om 
in 2025 de hoeveelheid restafval te beperken tot 30 kilo 
per inwoner.
Met de regeling wordt een minimumprijs gegarandeerd 
voor het geval de prijs voor oud papier laag is. Ook 
neemt de gemeente vanaf volgend jaar een aantal 
kosten voor rekening die papierinzamelaars maken 
om oud papier in te kunnen zamelen. Het gaat dan om 
kosten voor opslag, overslag en natransport van het 
papier. Verenigingen die papier inzamelen verdienen 
hierdoor straks zo’n 30 euro méér per zeecontainer met 
oud papier. De subsidieregeling heeft geen invloed op 
de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. Het college 
vindt het belangrijk dat het loont voor verenigingen die 

zich inzetten en bijdragen aan de scheiding van afval. 
De aparte inzameling van papier voorkomt dat dit in de 
grijze container verdwijnt. 
In Pieterburen wordt nu geen oud papier ingezameld. 
Daarom start de gemeente daar vanaf januari volgend 
jaar een proef met papiercontainers aan huis. 
Hiermee is er met ingang van volgend jaar overal in Het 
Hogeland een mogelijkheid voor inwoners om hun oud 
papier op te laten halen of te brengen. 
Wethouder Theo de Vries: “We zijn de inzamelaars van 
oud papier dankbaar voor hun werk. Ze dragen flink 
bij aan de scheiding van bruikbare afvalstoffen. Met 
de garantieregeling houden we de inzamelstructuur 
in stand en zijn de inzamelaars verzekerd van hun 
inkomstenbron.”

Van het college |  Inzamelaars oud papier krijgen garantieprijs

Beste Hogelandsters,
We zijn in feite weer terug bij ‘af’. En dat stel ik met 
gemengde gevoelens vast. Na een tamelijk zorgeloze 
zomerperiode slaan alle meters weer in het rood. Het 
aantal besmetting met Corona neemt weer scherp 
toe. Ook in Het Hogeland, helaas… De druk op de 
ziekenhuizen en het medisch personeel wordt groter 
en groter. Ons gezondheidssysteem kraakt weer in de 
voegen.

Ja, we leken op de goede weg. Er gloorde hoop. 
De crisis leek bezworen. ‘Normaal’ leek binnen 
handbereik. Maar niets blijkt minder waar. Dat is een 
hele zure constatering.

Wat ik ook een hele zure constatering vind, is het feit 
dat tegenstellingen verscherpen. De weerstand neemt 
toe; onvrede en cynisme groeien.

Begrijpelijk, misschien. Maar op deze manier werken 
we ons alleen maar verder in de nesten. Zo komen 
we de crisis nooit te boven. Op deze manier raakt 
‘normaal’ verder weg dan ooit.

We komen niet verder met beschuldigende vingers 
wijzen. Met nonchalance en onverschilligheid. Er is  
maar één manier om deze crisis te boven te komen: 
verantwoordelijkheid nemen. 
Eigen verantwoordelijkheid nemen, vooral.

De basisregels voor afstand houden en hygiëne 
zijn simpel. Aan het dragen van een mondkapje, 
bijvoorbeeld in de supermarkt, waren we gewend. 
Het zijn eenvoudige maatregelen waarmee ú kunt 
bijdragen aan verbetering van de situatie. Dat doet u 
ook als u zich laat testen of vaccineren. 

De sleutel naar de oplossing 
van deze crisis heeft u zelf in 
de hand. Maak er gebruik van!

November 2021,

Henk Jan Bolding,
burgemeester van 
Het Hogeland.

Opening | Informatiepunt Digitale 
Overheid

Vorige week maandag - 1 november 2021 - opende 
wethouder Eltjo Dijkhuis het Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) in de bibliotheek in Winsum. U kunt 
elke donderdag van 10:00 tot 11:00 uur bij het IDO 
terecht voor vragen over online zaken doen met de 
overheid, zoals het aanvragen van kinderbijslag, AOW 
of een nieuw rijbewijs.

Ouderen en laaggeletterden hebben vaak moeite 
om de digitale ontwikkelingen bij te benen. Maar ook 
jongeren zijn vaak minder digitaal vaardig dan gedacht. 
Medewerkers en vrijwilligers helpen u daarom graag 
op weg met het regelen van uw online zaken met de 
overheid. Ook als u geen lid van de bibliotheek bent!

“Met een IDO kunnen ook Hogelandsters op een 
laagdrempelige manier meedoen. De bibliotheek helpt 
u graag verder met het ontwikkelen van uw digitale 
vaardigheden. Zo kunt u straks uw eigen online zaken 
regelen. Een mooie stap in een steeds meer digitale 
wereld!”, aldus Dijkhuis.

Jeugdsozen | Veilige 
ontmoetingsplek voor jongeren

Een jeugdsoos moet een veilige omgeving zijn 
waar jongeren zichzelf kunnen zijn en zich kunnen 
ontwikkelen. Juist als je jong bent is een plek waar je 
andere jongeren kunt ontmoeten belangrijk.

Jeugdsoos of jeugdhonk
Het college wil verschillende ontmoetingsplekken 
zodat er voor alle leeftijden aanbod is. Voor jongeren 
van 12 tot 18 jaar spreken we over een jeugdsoos. 
Daar mag geen alcohol worden geschonken. Zij 
krijgen jaarlijks geld van de gemeente. 

Jeugdsozen die zich richten jongeren van 18 tot 23 
jaar, gaan verder als jeugdhonk. Daar is geen verbod 
op alcohol. Wel moet er verantwoordelijk mee worden 
omgegaan. Jeugdhonken krijgen geen geld van de 
gemeente.
Jeugdsozen krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om de 
keuze te maken of ze verder willen als jeugdsoos 
of als jeugdhonk. De gemeenteraad buigt zich in 
december over de nieuwe regels.

Ondernemersfonds
Dinsdag heeft wethouder Eltjo 
Dijkhuis tijdens de Promotiedagen 
samen met Hogelandster 
ondernemers het convenant 
voor het Ondernemersfonds 
ondertekend.

Met het fonds wordt geïnvesteerd 
in gezamenlijke belangen van 
ondernemers Zo wordt het 

economisch klimaat in Het Hogeland versterkt. In april 
van dit jaar heeft de gemeenteraad er mee ingestemd.

Het fonds is een gezamenlijk initiatief van het 
Ondernemersplatform Het Hogeland en de gemeente. 
Het geld komt uit de onroerendezaakbelasting (OZB).

“Tot en met 2023 kan het fonds rekenen op een half 
miljoen euro per jaar. Ik ben er trots op dat we het 
fonds tegen de stroom van bezuinigingen kunnen 
steunen. De impact voor ondernemend Het Hogeland 
is groot. Eindelijk krijgen de ondernemers een eigen 
budget voor en door ondernemers. We geven onze 
ondernemers zo de ruimte”, zegt Dijkhuis. 

Heilige Huizen?! | Vlogs over kerken in Het Hogeland
De vlogs zijn onderdeel van de zogenaamde 
‘kerkenvisie’. Daarmee brengt de gemeente in kaart 
hoe waardevolle kerken behouden kunnen blijven. De 
serie werpt een frisse blik op onze kerken en laat de 
waarde zien van het Hogelandster erfgoed. De filmpjes 
gaan in de op de kerkgeschiedenis en de rijkdom aan 
kerkgebouwen in de gemeente. Ook wordt aandacht 
besteed aan kerken die al een nieuwe bestemming 
hebben gekregen, zoals de Theefabriek in Houwerzijl. 

Vanaf donderdag 4 november verschijnt er elke week 
een filmpje op de YouTube-,  Facebook- en Instagram-
kanalen van Het Hogeland. 
Voor meer info: www.
hethogeland.nl/nieuws.

Centrumplannen | Volgende stap 
in Bedum

Het college is akkoord met het definitieve ontwerp van 
de openbare ruimte voor het centrum van Bedum. 
Het gaat over de inrichting van het nieuwe Kerkplein, 
de Kleinestraat, de vijver inclusief de uitbreiding bij 
Bederawalda en het tussenliggende gedeelte van De 
Vlijt. In het ontwerp is veel aandacht voor ‘positieve 
gezondheid’: we maken ruimte voor verblijven en 
ontmoeten. De volgende stap is het uitwerken van een 
technisch ontwerp. Daarna wordt opdracht gegeven 
voor het uitvoeren van de werkzaamheden in 2022.

Wethouder Kristel Rutgers: “Ik ben blij dat de 
resultaten van het centrumplan door de bouw van 
Vlijtborg nu na een lange aanloop zichtbaar worden. 
Het nieuwe gebied wordt heel bijzonder. Mede 
dankzij de bijdrage vanuit het Nationaal Programma 
Groningen kunnen we hier iets extra’s aan de plannen 
toevoegen en krijgt het ontmoeten en verblijven in de 
openbare ruimte speciale aandacht.” 
Meer info: hethogeland.nl/centrumplanbedum

Werk voor Het Hogeland

We hebben ruimte voor een:

• Jurist RO

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

?!
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Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

10 november 2021
Gemeentenieuws 



Vergunningaanvragen en -besluiten

Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor:

Adorp • Het kappen van een esdoorn en een populier, 
Provincialeweg 12 (2-11-2021)
Bedum • Het plaatsen van een damwand, Fuut 19 (3-11-2021)
Den Andel  • Het renoveren van de woning, Oosterweg 28  (29-
10-2021)
Kloosterburen • Het bouwen van een schuur, Witherenweg 
42 in (3-11-2021)
Pieterburen • Het verbouwen en uitbreiden van de woning, 
Wierhuisterweg 6 (30-10-2021)
Uithuizen• Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan, Oude-
Dijk 53 A (2-11-2021)
Warffum • Het bouwen van een woning, De Laan Zuid (1-11-
2021)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor:
Baflo • Het bouwen van een speeltoestel, Wier 15 (29-10-2021)
 • Het verwijderen van een draagmuur, Marijkelaan 37 (3-11-
2021)
Bedum • Het bouwen van een woning, Poelsnip 117 (1-11-
2021) • Het uitbreiden van de woning en het verbouwen van de 
berging, De Vlier 1 (2-11-2021) • Het verbouwen van het pand, 
Schoolstraat 4 (2-11-2021) • Het wijzigen van een verleende 
omgevingsvergunning, De Vlijt 6 en 8 (28-10-2021)
Kantens • Het plaatsen van twee dakkapellen, Langestraat 2 
(29-10-2021)
Kloosterburen • Het bouwen van een overkapping aan een 
bestaande kapschuur, Marneweg 1 (4-11-2021)
Uithuizen • Het bouwen van een woning, Luidenslaan 7 
(voorlopig) (29-10-2021)
Uithuizen • Het isoleren en vernieuwen van het dak, Lageweg 
55 (2-11-2021)
Uithuizermeeden • Het bouwen van een schuur, 
Oudedijksterweg 53 (2-11-2021)
Vierhuizen • Het kappen van 76 bomen, Hoofdstraat 49 (2-
11-2021)
Warffum • Het bouwen van een woning, Voogd van Dijkstraat 
5 (29-10-2021)
Winsum • Het vervangen van bestaande dakkapel, Meander 
33 (2-11-2021)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum 
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd 
van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Roodeschool • Het het legaliseren van een berging, 
Ripperdahof 1 (3-11-2021)
De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes 
vermeld.

Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Zuurdijk • Het plaatsen van een kleine windmolen, Hoofdweg 
16 (03-11-2021)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet 
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. 

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaats-
vergunning verleend voor:
Warffum • Een standplaatsvergunning voor oliebollenverkoop 
voor Op Rikodais op 31 december,
Noorderstraat (parkeerplaats nabij Spar Dekkers) (29-10-2021)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum 
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Voorontwerp bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan Winsum, uitbreiding 
bedrijventerrein Het Aanleg
Vanaf 4 november 2021 tot en met 16 december 2021 ligt het 
voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Winsum, 
uitbreiding bedrijventerrein Het Aanleg” voor iedereen ter 
inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis te Winsum. 
U kunt de plannen ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorontwerp bestemmingsplan
Binnen het bedrijventerrein Het Aanleg te Winsum vinden op dit 
moment en in de nabije toekomst verschillende veranderingen 
plaats. Om voor de nieuwe situatie, met een uitbreiding van 
het aantal bedrijven en woningen, een heldere basis vast 
te leggen is, in opdracht van de gemeente Het Hogeland, 
een ontwikkelingsvisie opgesteld. Deze visie is op 7 oktober 
2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Fase 1 van de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt nu voorbereid. 
Binnen fase 1 wordt ter plaatse van de voormalige sportvelden 
een uitbreiding van het bedrijventerrein gerealiseerd. Het 
betreft circa 1,5 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein. Tevens 

is hierin de aanpak en de aanpassing van een deel de 
Schouwerzijlsterweg voorzien. De uitbreiding van Het Aanleg 
is bedoeld voor meer publieksgerichte bedrijven. Ook wordt 
langs de Schouwerzijlsterweg de realisatie van woon-werk 
kavels mogelijk gemaakt. Bij de aanpak Schouwerzijlsterweg 
worden zowel de ruimtelijke en landschappelijke aankleding, 
de toeristische en recreatieve kansen, als ook de 
verkeersveiligheid betrokken.

Beeldkwaliteitsplan
In samenhang met het voorontwerp bestemmingsplan ligt ook 
het beeldkwaliteitsplan “Het Aanleg en de Schouwerzijlsterweg 
– Winsum” ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan (bijlage 5 van het 
voorontwerp-bestemmingsplan) legt de uitgangspunten voor 
architectuur en stedenbouw vast voor de hierboven genoemde 
locatie. Het plan heeft als doel te dienen als toetsingskader 
voor zowel architecten als de welstandscommissie. Het 
beeldkwaliteitsplan zal uiteindelijk worden toegevoegd aan 
de bestaande welstandsnota en vormt in die hoedanigheid 
een toetsingskader voor de beoordeling van toekomstige 
bouwplannen.

Inspraak
Gedurende de periode dat het voorontwerp bestemmingsplan 
en beeldkwaliteitsplan ter inzage liggen kan iedereen op de 
plannen reageren. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. 

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders  van het Hogeland, Postbus 
26, 9980 AA Uithuizen. U kunt ook mailen naar gemeente@
hethogeland.nl .
Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats 
en vermeld bovenaan uw brief of in uw e- mail bij onderwerp:  
‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Winsum, 
uitbreiding bedrijventerrein Het Aanleg’.  Voor een mondelinge 
reactie kunt u contact opnemen met Gert-Jan Hooites van het 
team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 06-50155681.

Corona
In verband met de Corona-maatregelen wordt dringend 
geadviseerd het bestemmingsplan in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl of via onze website. Een bezoek aan het 
gemeentehuis in Winsum om het bestemmingsplan in te zien is 
weliswaar mogelijk, maar wordt gezien de Corona-maatregelen 
als minder gewenst beschouwd.

Colofon
Uitgave van gemeente 
Het Hogeland
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redactie@hethogeland.nl
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Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan 
met 088 - 345 8888. 

Werk in uitvoering

Bedum
In de nieuwe straten Smient, Rietgans, Meerkoet, Poelsnip en 
Kuifeend werken we aan de inrichting. De werkzaamheden 
duren van 27 september 2021 tot eind januari 2022. Op 
sommige momenten zijn de straten gestremd. De woningen 
blijven altijd bereikbaar voor de hulpdiensten.  Aanwonenden 
hebben een brief met informatie gekregen.

Bedum
De Prof. Ridderbosstraat is tot en met vrijdag 17 december 
2021 afgesloten. Dat geldt ook voor een gedeelte van de Prof. 
Mekelstraat en Boterdiep Oz.
De Witsenborgstraat is vanaf maandag 18 oktober 2021 tot 
zaterdag 28 mei 2022 afgesloten. De afsluiting geldt tussen de 
Folkerdastraat en Foelkiusstraat.
Aan deze straten werken we aan vernieuwing en versterking 
van woningen. Met borden staat aangegeven waar u langs 
kunt. • Vanaf 13 september 2021 werken we aan de riolering 
in de Margrietlaan, Beatrixlaan en Irenelaan in Bedum. De 
wegen zijn afgesloten van 8 november 2021 tot 22 mei 2022. 
Bestemmingsverkeer kan via de Parallelweg. 

Leens
De Wierde en Valge zijn afgesloten voor alle verkeer vanaf 
maandag 16 augustus tot en met vrijdag 10 december 2021. 
Omleidingsborden geven aan waar u langs kunt. Deze 
werkzaamheden zijn onderdeel van de verbetering doorgaande 
wegen Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum. Meer over de 
wegwerkzaamheden: groningenbereikbaar.nl.
Winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden. • De werkzaamheden in Leens gaan een 
nieuwe fase in. Vanaf 15 november starten de werkzaamheden 
aan de Hoofdstraat. Vanaf 15 november tot en met 24 
december is de hele doorgaande route binnen de bebouwde 
kom van Leens afgesloten voor alle verkeer.
Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid. Winkels en 
bedrijven blijven bereikbaar.

Warffum
Aan de Oostervalge N363 bij afslag Dr. R. Rijkensstraat 
tot voorbij afslag Westerhornsterweg werken we vanaf 27 
september 2021 aan kabels en leidingen. Dit duurt tot ongeveer 
eind januari 2022. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Wehe-den Hoorn
Van 24 september tot en met 10 december 2021 is de doorgaande 
weg vanaf de kruising van de N361/Borgweersterweg tot de 
kruising Mernaweg/Aagtsweg gestremd. Omleidingsborden 
geven aan waar u langs kunt. Fietsers kunnen kiezen: de 
omleidingsroute volgen of afstappen en met de fiets aan de 
hand langs het werk achter de hekken lopen.
Meer info: groningenbereikbaar.nl.
Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de verbetering 
doorgaande wegen Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum.
Winkels en bedrijven zijn gewoon bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden.

Zandeweer
Hoofdstraat Zandeweer is van maandag 15 november tot en 
met vrijdag 19 november 2021 afgesloten van de Poelweg 
tot aan de Veilingweg. Borden geven aan waar u langs kunt. 
Omwonenden krijgen een brief van de aannemer. De afsluiting 
is vanwege kabelwerkzaamheden  rondom de Veilingweg 1a.

De Tirrel op weg naar hoogste punt
Het gaat hard met de Tirrel. De eerste bouwlaag van 
vier vleugels van de Tirrel staan er inmiddels. De eerste 
trappen zijn geplaatst, net als verdiepingsvloeren. 
Liftschachten staan al op hun plek en de komende 
periode wordt gewerkt aan het aardbevingsbestendig 
maken van het gebouw. Daarna worden de gevels en 
daken van de bovenste verdieping gebouwd. 

Eind dit jaar bereikt de bouw van de Tirrel het hoogste 
punt. Dan worden ook de twee andere vleugels 
opgebouwd. Deze worden gemetseld van typerend 
oranjerode bakstenen van steenfabriek Strating uit Oude 
Pekela. Twee keer per jaar graven ze klei op bij Winsum, 
op een plek waar vroeger het Reitdiep stroomde. “Deze 

zeeklei geeft die specifieke warmrode kleur aan de 
baksteen”, zegt Marten Strating, nazaat van de eigenaar 
van de Winsumer steenfabriek ‘Lombok’. Strating: “Deze 
kleur is heel typerend voor Noord-Groningen. Let maar 
eens op panden die rond 1900 zijn gebouwd; de meeste 
hebben deze kleur.” 
Wethouder Kristel Rutgers bekijkt de voortgang 
met genoegen. “In de Tirrel komen zoveel ambities 
samen. Eindelijk die plek waar jong en oud elkaar kan 
ontmoeten, in een gebouw dat voldoet aan alle eisen van 
aardbevingsbestendig bouwen, met de meest moderne 
energiezuinige technieken. En herkenbaar Gronings, 
door het gebruik van materialen. Zo hadden we het 
bedacht en zo wordt het ook.”  
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Samen slim naar de toekomst 
Als wethouder zet ik me graag in 
voor een duurzame toekomst. Het is 
nu fijn wonen in Het Hogeland. Voor 
onze kinderen en kleinkinderen 
moet dat later ook zo zijn. Dat doen 
we onder andere door samen slim 
om te gaan met energie. Zo kunnen 
we met zonnepanelen of een beter 
geïsoleerde woning al een bijdrage 
leveren. Maar het kan ook al door 

het veranderen van kleine gewoonten. Zoals in huis de 
deuren dicht houden of de thermostaat lager zetten als 
je weggaat. Dat is ook goed voor uw portemonnee! In 
Het Hogeland zoeken we steeds naar nieuwe slimme 
oplossingen, liefst samen met de Hogelandsters. Ook 
met u?
In deze special leest u hoe u makkelijk mee kunt doen. 

Iedereen moet mee kunnen doen, ook als je niet zo breed 
hebt. Want alleen samen kunnen we deze uitdaging 
aan. Hoe we dat gaan doen? Met gratis advies van 
onze eigen onafhankelijke energiecoaches. Met onze 
isolatieactie. Met de energiebespaarbox en met nog 
veel meer. Deze winter keert ‘Slim naar de toekomst’ 
hier regelmatig terug. Ook op ons nieuwe energieloket, 
www.regionaalenergieloket.nl, vindt u tips om uw 
woning op een makkelijke manier duurzaam te maken. 
Zo wordt uw woning energiezuinig, comfortabel en een 
gezonde omgeving. U bespaart er ook geld mee! Met de 
energieprijzen van nu kan iedereen wel een beetje hulp 
gebruiken. Dus doe mee. Ga samen met ons slim naar 
de toekomst! 

Kristel Rutgers,
wethouder.

Herman maakte een afspraak met 
een energiecoach

Herman Haak maakte een afspraak voor een 
adviesgesprek met energiecoach Dingena Biester van 
den Boomgaard. Herman: “Ik zat er al een tijdje mee. 
Wat kunnen we doen aan de verduurzaming van ons 
oude huis uit eind 1800? En toen kwam Dingena bij 
ons langs. We bleken elkaar ook nog te kennen. Van 
de voetbalclub in het dorp! Dingena zag direct dat 
één muur van het oude gedeelte van ons huis tóch te 
isoleren is. En ze gaf goede tips over hoe we het beste 
zonnepanelen kunnen laten plaatsen. Daar hebben 
we nu een offerte voor uitstaan. Ik kan het iedereen 
aanraden, een advies van een energiecoach. Ik ben 
zelf monteur en aardig technisch. Maar bouwkundig 
kijken, dat is toch iets anders. Wij weten nu in ieder 
geval hoe we de verduurzaming van ons huis het 
beste kunnen aanpakken. Oh, en een adviesgesprek 
aanvragen ging vlot. Dat was zo geregeld. ”

“Een energiecoach kijkt er toch anders tegenaan 
dan dat je zelf doet. En weet welke paden je moet 

bewandelen, voor subsidies bijvoorbeeld.” 

Ook een adviesgesprek met een energiecoach 
aanvragen? Dat kan nog tot en met 21 november. 
Dus wacht niet te lang! 
www.regionaalenergieloket.nl.

Nieuw energieloket | 
regionaalenergieloket.nl

Antwoorden op vragen over energiebesparing 
kosten niks…

Hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? Wat kan ik 
doen aan tocht in huis? Hoe werkt een warmtepomp? 
En kan ik subsidie krijgen voor isolatie? Vanaf 1 oktober 
zijn alle Groninger gemeenten aangesloten bij het 
regionaal energieloket: www.regionaalenergieloket.nl. 

Ga naar regionaalenergieloket.nl en vul uw postcode 
in. Kom er achter hoe u thuis het beste energie kunt 
besparen! 

Samen isoleren | Makkelijker én goedkoper. Doe mee! 
Denkt u ook weleens na over isoleren van uw huis? Maar 
ziet u door de bomen het bos niet meer? Bijvoorbeeld 
hoe u een goed, betrouwbaar en toch voordelig 
isolatiebedrijf vindt? 

Met een koophuis dat is gebouwd vóór 1988 kunt u nu 
meedoen aan onze gezamenlijke isolatieactie. Want 
isoleren is een stuk makkelijker én goedkoper als we 
het samen doen. En: we hebben het uitzoekwerk al 
voor u gedaan. Onafhankelijk technisch adviseurs van 
het Regionaal Energieloket selecteerden de beste 
betrouwbare isolatiebedrijven uit de regio. En voor meer 
huizen tegelijk zijn de prijzen lager! Doet u ook mee?

Hoort u bij deze groep, dan krijgt u uiterlijk 10 december 

een brief van de gemeente in de bus. Meer lezen, of 
vragen? www.regionaalenergieloket.nl/acties

Energiebespaarbox nog niet 
opgehaald? Doe het snel!

Dit jaar viel bij maar liefst 9.542 Hogelandster huizen een 
brief in de bus voor een gratis Energiebespaarbox. Daarin 
zitten middelen ter waarde van ongeveer 50 euro, die 
makkelijk zijn aan te brengen en snel energie besparen. 
Van de 3.440 beschikbare Energiebespaarboxen zijn er 
nu 3.217 aangevraagd. Maar liefst 93,5 procent! Een 
geslaagde actie dus. 

Heeft u een brief ontvangen, maar de 
Energiebespaarbox nog niet aangevraagd? Doe het 
dan nu! De actie loopt tot 31 december, maar op = op! 

Of heeft u de box wel aangevraagd, maar nog 
geen afspraak gemaakt om hem op te halen bij een 
bouwmarkt? Doe het snel. Er zijn nog maar een paar 
Energiebespaarboxen beschikbaar.

Waar sta jij, op weg naar aardgasvrij ?
Vorige maand deden we onderzoek naar wat u vindt 
van de stap naar aardgasvrij wonen en werken. Zoals u 
weet, moeten alle huizen en bedrijfsgebouwen in 2050 
van het aardgas af zijn. 
Maar liefst 1437 mensen deden aan het onderzoek mee. 
De resultaten publiceren we over een paar weken.
Eerder dit jaar hielden we over dit onderwerp 
bijeenkomsten met dorps- en huurdersverenigingen, 
woningcorporaties en energiecoöperaties. Alle reacties 
gebruiken we voor het opstellen van een visie over 
hoe dorpen en wijken het beste aardgasvrij kunnen 
worden gemaakt. De visie wordt eind van dit jaar door 
de raad vastgesteld. Vanaf volgend jaar komen er 

uitvoeringsplannen per dorp en wijk. Die plannen maken 
we samen met de Hogelandsters.

Edo en Gijs zijn 5 weken lang de energiebaas in huis
Edo en Gijs doen deze herfst, net als 105 andere 
kinderen in Het Hogeland, mee aan Junior Energiecoach. 
Een spel met leuke, leerzame opdrachten, puzzels, 
experimenten en winacties. Zo ontdekken kinderen hoe 
ze energie kunnen besparen. TV-held Varkentje Rund 
gaat in de rol van Junior Energiecoach met kinderen op 
ontdekkingsreis. 

“We hebben super veel lol gehad met de lampenjacht! 
In 5 minuten douchen vonden we ook erg leuk. Want 
dan kun je ’s avonds langer op blijven om te spelen!” 

Edo en Gijs vinden Junior Energiecoach superleuk: “We 
wachten elke week weer totdat er vrijdag een nieuw 
filmpje van Varkentje Rund komt. Elke keer als we een 
opdracht gedaan hebben, mogen we een dikke duimen 

sticker plakken. We weten nu dat we niet teveel stekkers 
in het stopcontact moeten doen. En dat we de deuren 
achter ons dicht moeten doen. Het doolhof was best 
moeilijk. We wonnen er wel een zaklamp op zonne-
energie mee!”

Volgende week in ‘Slim naar de toekomst’: 
Makkelijk bespaard, 5 simpele tips   
   
Hoe bespaar ik energie zonder er al te veel moeite 
voor te hoeven doen? En hoeveel geld levert 
dat me dan op? Volgende week vindt u in het 
gemeentenieuws onder ‘Slim naar de toekomst’ 5 
makkelijke bespaartips over verwarmen. 

Isoleren?
Doe mee aan  

de actie!

Slim naar de toekomst
Kijk op www.regionaalenergieloket.nl/acties
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