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Bedum | Informatieavond Molenweg
en oever Boterdiep Zuidzijde

De raad vergadert
Op woensdag 6 juli aanstaande
vergadert de gemeenteraad van Het
Hogeland.
Raadsvergadering, aanvang 19.00 uur
Op de agenda:
•

•

•
•

Op dinsdag 12 juli houdt de gemeente
van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond over de herinrichting van de
Molenweg en de oever van Boterdiep
Zuidzijde.

met een toelichting op de plannen. Stedenbouwkundige Thomas Steensma en adviseur
Edwin Rittersma van Waterschap Noorderzijlvest lichten de visie en achtergrond van de
plannen toe.

Wilt u weten wat de plannen zijn en uw mening
geven of vragen stellen? Kom dan ook naar
de bijeenkomst in de kleine zaal van de Maranathakerk, ingang Kleinestraat 4 in Bedum. De
zaal is open vanaf 19.15 uur.

Projectleider Jan Brouwer en wethouder Stefan van Keijzerswaard starten om 19.30 uur

Daarna is er gelegenheid om de plannen uitgebreider te bekijken en er met de specialisten
over te praten.

Meer informatie:
hethogeland.nl/centrumplanbedum.

Gemeentegids
2022-2023 |
Aanvragen nu
mogelijk
De Hogelandster gemeentegids 2022-2023 is
klaar. De gids staat weer boordevol informatie
over de gemeente, het nieuwe gemeentebestuur en de verenigingen en instellingen in Het
Hogeland. Benieuwd? U kunt digitaal door de
gids bladeren via hethogeland.nl/gemeentegids.
Liever een papieren gids? U kunt een exemplaar afhalen bij het gemeentehuis in Winsum
en Uithuizen. Aanvragen kan ook op hethogeland.nl/gemeentegids. Of bel 088 - 345 88 88.
Veel leesplezier!

Aanvragen vanaf 1 juli

Ook inwoners met een laag inkomen die
geen uitkering krijgen, komen misschien
in aanmerking voor deze energietoeslag.
Hoe? Op onze website vindt u meer informatie. Ga naar: hethogeland.nl/ener-

gietoeslag
U kunt de 800 euro vanaf 1 juli aanvragen. Vul dan een digitaal formulier in op
de website. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Hulp nodig?

Vindt u het invullen van zo’n formulier lastig? Mensenwerk Hogeland, Humanitas
Het Hogeland en de digi-Taalhuizen in
Het Hogeland helpen u graag. Bel voor
meer informatie met de gemeente: 088
345 88 88
Dus mis het niet. Vraag de toeslag vanaf
1 juli aan!

Afval | Wanneer staat de KCA-kar waar?
Wilt u uw oude verf, accu’s, kit,
lijm, medicijnen of batterijen
kwijt? Lever het in bij de speciale
KCA-kar. Die staat op woensdagmiddagen op een vaste plek. Inleveren is gratis.
Uithuizen • Parkeerplaats voor
gemeentehuis
1e woensdag van de maand
Bedum • Hoek De Vlijt - De Vrije Gang
2e woensdag van de maand
Winsum • Hoek parkeerplaats
Obergon – Crocuslaan
3e woensdag van de maand
Leens • Hoek De Nije Nering –
R. Ritzemastraat
4e woensdag van de maand

Inleveren kan ook dagelijks bij de milieustraat in Usquert of aan de Duinkerkenstraat in Groningen.
Twijfelt u of iets klein chemisch afval is?
Kijk dan op milieucentraal.nl en zoek op
klein chemisch afval. Of neem het voor
de zekerheid mee naar het inleverpunt en
vraag om advies.

Telefoon:
E-mail:
Website:
WhatsApp:

088 - 345 8888
gemeente@hethogeland.nl
www.hethogeland.nl
06 - 114 505 30

De raadszaal is toegankelijk voor publiek. Digitaal meekijken kan via www.raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onderliggende
stukken vindt u hier.

Wilt u inspreken op een voorstel dat op de
agenda staat? Dat kan! U kunt inspreken in
de raadszaal of een bijdrage mailen. Als u wilt
inspreken, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk (maar uiterlijk op dinsdag 5 juli, 12.00 uur)
bij de griffie te melden. Dit kan per mail via
griffie@hethogeland.nl onder vermelding van
uw naam en telefoonnummer.
Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op de website raadhethogeland.nl.

Winsum | Inschrijving
kavels Munster fase 2
Wonen in het mooiste dorp van Nederland, aan
het water en met veel groen in de wijk? Munster
biedt het allemaal. De inschrijving op kavels
is geopend van 30 juni tot en met 29 augustus
2022. Bij meerdere gegadigden organiseert de
gemeente een loting. Voor alle informatie en het
inschrijven ga naar hethogeland.nl/munster.

WhatsApp service |
Heeft u een vraag aan
de gemeente?
Wij zijn op werkdagen ook bereikbaar via
WhatsApp. Stel uw vraag via telefoonnummer:
06-11450530. Wij zijn via WhatsApp bereikbaar
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Persoonlijke/privacygevoelige informatie wisselen wij hier
niet uit.

Vacatures
-

De KCA-kar staat er van 13.30 tot 16.00
uur.

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26 - 9980 AA Uithuizen
Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen

Vergadering volgen

Inspreken op agendapunt

Energietoeslag | Voor inwoners
met een laag inkomen
Alles wordt duurder, vooral de energierekening. Dat raakt inwoners met een
laag inkomen. De gemeente krijgt voor
deze inwoners extra geld uit Den Haag:
de energietoeslag. Iedereen die via de
gemeente een (bijstands-)uitkering krijgt,
heeft de toeslag deze maand automatisch gekregen. Het gaat om 800 euro.

•

Facetbestemmingsplan ‘Harmonisatie Het Hogeland’ en Facetbeheersverordening ‘Harmonisatie Het Hogeland’
Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 Volkskredietbank Noord
Oost Groningen
Jaarstukken 2021
Bestemmingsplan De Kleine Plantage (Eenrum)
Eerste Bestuursrapportage 2022

Beleidsmedewerker Samenleving en
Sociaal Wonen Leefbaarheid
Project- en teamassistent

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

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

Gemeentenieuws
Grafrecht | Nieuwe termijn
van tien jaar mogelijk

Werk aan de weg
Kantens

T/m 1 juli 2022 is de Bredeweg half dicht.

Kloosterburen

T/m 8 juli 2022 laten we nieuw asfalt en bermbeton aanbrengen
op de Dijksterweg.

Mensingeweer

Van 6 juli t/m 15 juli 2022 laten we nieuw asfalt aanbrengen op
de Schouwerzijlsterweg Mensingeweer-Schouwerzijl.

Sauwerd-Groot Wetsinge, fietspad

T/m 1 juli 2022 is de doorfietsroute Groningen – Winsum tussen
de Meedenweg en de Laanweg tijdelijk afgesloten. Fietsverkeer
tussen Sauwerd en Groot Wetsinge kan via de Laanweg en de
fietspaden langs de N361.

Ulrum

Van 4 juli t/m 15 juli 2022 laten we op de Breweelsterweg nieuw
asfalt en bermbeton aanbrengen.
Van 1 juli 2022 t/m 7 juli 2022 laten we nieuw asfalt op de Ir.
A.J. van den Brielweg aanleggen. Ook laten we passeerstroken
maken van betonplaten.

Winsum, N361

Op de N361 worden de kruisingen met Meeden, Schilligeham, Geert
Reindersstraat en Novaweg aangepast. In 2023 wordt een rotonde
aangelegd bij kruising Borgweg/Garnwerderweg. Meer informatie:
provinciegroningen.nl/projecten/n361-veilig

Meer informatie

Groningenbereikbaar.nl (over provinciale wegen, van provincie
Groningen)
Noorderzijlvest.nl/stremmingen (over vaarwegen, bruggen en
sluizen, van waterschap Noorderzijlvest)

Per 30 mei zijn het aangepaste ‘Uitvoeringsbesluit
begraafplaatsen Het Hogeland’ en de ‘Beheerverordening begraafplaatsen’ van kracht. Eén van de
veranderingen is dat nabestaanden nu ook kunnen kiezen voor grafrecht voor een periode van
tien jaar.
In onze gemeente is het grafrecht op een groot aantal graven vervallen. De gemeente wil nabestaanden graag de gelegenheid geven alsnog te kiezen voor een nieuw grafrecht
om een graf in stand te kunnen houden. Kiezen rechthebbenden of andere nabestaanden niet tijdig voor verlenging
of nu eenmalig voor nieuw grafrecht dan wordt een graf uiteindelijk geruimd.

Van veel rechthebbenden van deze graven ontbreken de
contactgegevens. Daarom gaan we in meerdere stappen
lijsten publiceren van graven waarvan volgens de gemeente
het grafrecht is geëindigd.
De eerste lijsten maken we vanaf september bekend op
onze website en (waar aanwezig) op de informatieborden
bij de begraafplaatsen. We vragen nabestaanden binnen 10
weken na bekendmaken van een lijst te reageren als zij het
grafrecht willen herstellen of vinden dat er nog bestaande
rechten zijn. Bij twijfel over de status raden we aan altijd contact op te nemen. Meer informatie vindt u op hethogeland.nl/
begraven.

Aardbevingen | Subsidie Verduurzaming en
Verbetering: vanaf 10 augustus aanvragen
Particuliere woningbezitters in de gemeente Het Hogeland
kunnen vanaf 10 augustus een aanvraag indienen voor de
subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG).
De subsidie is maximaal 10.000 euro. Voor de regeling is
voldoende geld beschikbaar. De regeling gaat geleidelijk,
per gemeente, open over een periode van tien weken. Inwoners van de gemeente Aa en Hunze kunnen vanaf 6 juli als
eersten een aanvraag doen. Aanvragen kunnen tot en met
31 december 2025 worden ingediend.

Voldoende tijd

De aanvraag moet worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Woningeigenaren
hebben ruim drie jaar de tijd om hun aanvraag te doen én

vier jaar de tijd om de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

Voldoende budget

Voor deze laatste subsidieronde is voldoende budget beschikbaar. Iedereen die in aanmerking komt, krijgt daarmee
de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. Na de aanvraag krijgen inwoners binnen 13 weken te horen of de aanvraag is goedgekeurd.
De subsidie VVG is bedoeld voor particuliere huiseigenaren
in het aardbevingsgebied die op 6 november 2020 geen onderdeel waren van het versterkingsprogramma. Woningen
in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt
of woningen met de postcode 9679, 9681 en 9682 komen er
voor in aanmerking.

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen

Verleende vergunningen

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het bouwen van een schuur, Torenvalk
6 (19 juni 2022)
Bedum • Het plaatsen van een kleine windmolen, St Annerweg 48 (22 juni 2022)
Houwerzijl • Het plaatsen van een tijdelijk
kunstwerk, nabij Vlakkeriet (Olle Weem) (23
juni 2022)
Kloosterburen • Het bouwen van een veranda,
Marneweg 67 (22 juni 2022) • Het bouwen van
een schuur, Hogeweg 23 (20 juni 2022)
Oudeschip • Het plaatsen van een kleine windmolen, Klaas Wiersumsweg 1 (20 juni 2022)
Uithuizen • Het vervangen van een schutting,
Albrondariep 3 (18 juni 2022)
Uithuizermeeden • Het plaatsen van een dakkapel, Oosternielandsterweg 2 (19 juni 2022)
Usquert • Het plaatsen van een kleine windmolen, Middendijk 13 (20 juni 2022)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen,
Pastorieweg 6 (20 juni 2022) • Het bouwen van
een woning, De Woldering (kavel 52) (20 juni
2022)
Zuidwolde • Het vervangen van een dak, Tuinbouwstraat 9 (23 juni 2022) • Het kappen van
een esdoorn, Boterdiep Wz 44 (22 juni 2022)
• Het kappen van 2 berken, Sickinghestraat 1
(20 juni 2022)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Adorp • Het vervangen van de aanbouw, Wierumerschouwsterweg 36 (24 juni 2022)
Bedum • Het uitbreiden van de woning, Trompstraat 1 (24 juni 2022) • Het kappen van een iep
en een dennenboom, Bosuil 16 (22 juni 2022)
• Het bouwen van een carport, Fluitekruid 26
(21 juni 2022)
Oldenzijl • Het plaatsen van een kleine windmolen, Oldenzijlsterweg 33 (22 juni 2022)
Oosternieland • Het afwijken van het bestemmingsplan, Oosternielandsterweg 26 (24 juni
2022)
Pieterburen • Het herbouwen van een boerderij, Wiebenerweg 7 (23 juni 2022)
Uithuizen • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden t.b.v. het plaatsen van een tijdelijke opvanglocatie, nabij Dingeweg (K184) (23 juni
2022)
Vierhuizen • Het herontwikkelen van de camping, Hoofdstraat 49 (25 juni 2022)
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. De datum waarop de bezwaartermijn
is gestart staat aan het einde vermeld.

Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:
Bedum • Het plaatsen van een kleine windmolen, St Annerweg 48 (22 juni 2022)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar
te maken.

Colofon
Uitgave van gemeente Het Hogeland
redactie@hethogeland.nl

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor:
Eenrum • Het organiseren van een draverijen
op 17 augustus 2022, J.J. Willingestraat 3 (25
juni 2022)
Kloosterburen • Het organiseren van biervatrollen op 23 juli 2022, Hoofdstraat 22 (22
juni 2022)
Leens • Het organiseren van een zomerfeest
23 juli 2022, nabij Jan Zijlmasingel (plein Muziektempel) (21 juni 2022)
Uithuizen • Het organiseren van een buurtfeest
21+22+23 juli 2022, Aak (24 juni 2022)
Ulrum • Het organiseren van Huttenbouw 1
t/m 4 augustus 2022, Leensterweg 43F (22 juni
2022)
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

Het beeldmateriaal in deze pagina is eigendom van gemeente Het Hogeland, tenzij anders is
vermeld. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van de redactie van
gemeente Het Hogeland. Gemeente Het Hogeland is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies op deze pagina.

vangt aan met ingang van de dag na datum
verzending van het besluit. De datum waarop
de bezwaartermijn is gestart staat aan het einde vermeld.

Gedoogbeslissing,

Dingeweg (K184), Uithuizen
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Het Hogeland maakt bekend
de volgende gedoogbeslissing te hebben afgegeven (d.d. 21 juni 2022):
Dingeweg (K184), Uithuizen voor het starten
van grondwerkzaamheden voordat de omgevingsvergunning met de activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ inwerking is getreden.
Tegen deze gedoogbeslissing kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.
Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Het Hogeland
via telefoonnummer 088 - 345 88 88.

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

30 juni 2022

