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Tevredenheidsonderzoek | Wat
vinden Hogelandsters met een laag
inkomen van onze regelingen?
De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van het Mee(r)doenbeleid. Daarom wordt elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek gehouden.
Onlangs ontvingen 1100 inwoners een uitnodiging om hun mening geven over de Mee(r)
doenregelingen en de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook is gevraagd naar
de communicatie en de algemene service. 292
inwoners die het afgelopen jaar van de regelingen gebruik hebben gemaakt, deden mee.
Dank aan iedereen!

Aandacht voor energiekosten en zorg

Inwoners waarderen het Mee(r)doenbeleid
met een 7,6. Bij het vorige onderzoek was dit
een 7,1. We zijn natuurlijk blij met een hoger
cijfer maar het kan veel beter. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners zich zorgen maken
over de energierekening, de stijgende super-

marktprijzen en de zorgkosten. Naast de eenmalige energietoeslag gaan we ze vanaf dit
jaar helpen de energiekosten lager te krijgen
en te houden. Ook kijken wij hoe inwoners
met een laag inkomen en een hoge zorgvraag
beter kunnen worden ondersteund. Niet alle
inwoners weten wat er mogelijk is. Daardoor
missen ze bijvoorbeeld de compensatie van
het eigen risico of de tegemoetkoming voor de
aanvullende verzekering.
Ook kan de drempel te hoog zijn om ondersteuning aan te vragen. Daarom willen we
meer informatie en ondersteuning op maat
bieden. We gaan nog beter samenwerken met
de organisaties in het Armoedeplatform in Het
Hogeland. Samen willen we zoveel mogelijk
inwoners laagdrempelig ondersteunen met
vergoedingen, middelen of hulp bij het aanvragen.

Oekraïners I
Informatieavonden
particuliere
opvang
De gemeente organiseert twee informatieavonden voor inwoners die Oekraïense
vluchtelingen opvangen:
•
•

dinsdag 12 juli om 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Winsum.
woensdag 13 juli om 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Uithuizen.

Beide avonden hebben dezelfde opzet. Inwoners
die vluchtelingen opvangen kunnen zo de avond en
de locatie kiezen die ze het best past. Aanmelden
is niet nodig.
Tijdens de bijeenkomst bieden we ruimte voor het
stellen van vragen. Daarnaast informeren we deze
inwoners graag over de mogelijkheden er voor Oekraïense vluchtelingen zijn.
Een ontmoeting met andere inwoners die vluchtelingen opvangen, kan van meerwaarde zijn.
Het college van burgemeester en wethouders heeft
grote waardering voor uw inzet voor de vluchtelingen. Een afvaardiging van het college is tijdens de
bijeenkomsten aanwezig.

Veranderingen

Sommige veranderingen vinden inwoners
minder fijn. Dat is begrijpelijk. Het verdwijnen
van het Participatiefonds vanaf de tweede helft
van 2022 is een voorbeeld. Dat geldt ook voor
de Fashioncheque. Die is nu alleen voor kinderen. Met de Meedoen Pas voor gratis reizen
met bus en trein zijn inwoners erg tevreden.
We proberen zo veel mogelijk naar behoefte
te ondersteunen met het geld dat beschikbaar
is. Dit betekent dat we soms keuzes moeten
maken en regelingen moeten aanpassen.
Wilt u het volledige rapport graag inzien? Bel:
088 - 345 88 88.

Adviesraad

Het Hogeland heeft een adviesraad die de
inwoners vertegenwoordigt en die de gemeente adviseert over het beleid en de
regelingen. De raad hoort graag uw mening en ervaringen. Kijk voor meer info op
adviesraadhethogeland.nl

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.

Reageren

Voor
opmerkingen
en/of
wijzigingen in het adressendeel mail naar
redactie@aksemedia.nl, onder vermelding van ‘gemeentegids Het Hogeland
2022-2023.’ Overige reacties kunt u mailen naar redactie@hethogeland.nl

Benieuwd?
U kunt digitaal door de gids bladeren via
hethogeland.nl/gemeentegids.

Hogelandsters met een laag inkomen
kunnen sinds 2020 gebruik maken
van de Meedoen Pas van Arriva.
Met deze pas reizen zij gratis met de bus en
trein in de provincie Groningen. De pas is
een succes. Daarom hebben vervoerbedrijf
Arriva en de gemeente Het Hogeland hun
samenwerking tot eind 2023 verlengd. Inwoners van de gemeente Het Hogeland kunnen
in 2022 en 2023 gratis blijven reizen.
De gemeente is groot en uitgestrekt en de
afstanden zijn groot. Voor inwoners zonder
eigen vervoer en een laag inkomen is het lastiger om iets te ondernemen: familiebezoek,
sportieve/culturele activiteiten of (vrijwilligers)werk zorgen vaak voor kosten. Met de
Meedoen Pas hebben alle inwoners gelijke
kansen om mee te doen in de samenleving.
Heeft u een laag inkomen en maakt u nog
geen gebruik van de Meedoen Pas? Kijk
op de site of u er voor in aanmerking komt:
hethogeland.nl/hulp-bij-laag-inkomen/
extra-geld-en-regelingen/gratis-met-busen-trein. Bellen op werkdagen kan ook:
088 - 345 88 88.

WhatsApp service | Heeft
u een vraag aan de
gemeente?

Liever een papieren gids? U kunt een exemplaar afhalen bij de gemeentehuizen
in Uithuizen en Winsum. Vanaf volgende week kan dat ook in de bibliotheken
in Bedum, Leens, Uithuizen en Winsum.
Aanvragen kan via: hethogeland.nl/
gemeentegidshethogeland.nl. Of bel:
088 - 345 88 88. Dan krijgt u de gids met
de post.

Wij zijn op werkdagen ook bereikbaar via
WhatsApp. Stel uw vraag via telefoonnummer:
06 - 1145 0530. Wij zijn via WhatsApp bereikbaar
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Persoonlijke/privacygevoelige informatie wisselen wij hier
niet uit.

Afval | Asbest verwijderen? Hier moet u op
letten.
Asbest is gevaarlijk. Weghalen
en inleveren mag niet zomaar. De
sloop van asbest moet u eerst
melden. Dat geldt ook voor iets
dat op asbest lijkt zoals golfplaten.
Bij het maken van een sloopmelding kunt
u hulp krijgen. Neem hiervoor contact op
met de gemeente. Als de melding akkoord is, krijgt u van ons een brief.
Daarna kan het asbest gratis, samen met
de brief, worden ingeleverd bij de milieustraat in Usquert of Groningen. U mag
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maximaal 35 vierkante meter asbest zelf
inleveren. Heeft u meer? Dan moet u dit
door een speciaal bedrijf laten weghalen.
Verpak asbest altijd in dubbel plastic en
plak er de asbeststickers op. Plastic en
stickers zijn gratis af te halen bij de milieustraten in Usquert of Groningen. Maak
de pakketten niet te zwaar. U moet ze zelf
handmatig in de daarvoor bestemde container te leggen. Heeft u een pakket dat te
groot is om alleen te hanteren? Neem dan iemand
mee naar de milieustraat
die u hierbij kan helpen.

Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

Vacatures
-

Project- en teamassistent
Medewerker Servicedesk

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

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

Gemeentenieuws
Veiligheid | Rookmelders vanaf 1 juli
2022 wettelijk verplicht

Werk aan de weg
Eemshaven

Van 29 juli t/m 15 augustus 2022 is de Synergieweg gesloten. Borden geven aan waar u
langs kunt. Energiebedrijf RWE blijft bereikbaar. De stremming is vanwege werk aan
kabels en leidingen.
T/m 25 juli 2022 is de Waddenweg gesloten.
Het gaat om het deel vanaf de aansluiting
met de Synergieweg tot de eerste bocht naar
rechts. De sluiting is nodig voor werk aan kabels en leidingen.

Kloosterburen

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

Mensingeweer

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

Uithuizen

Van 11 juli tot 25 augustus 2022 zijn volgende wegen gesloten door werk aan de riole-

ring: • Maarweg tussen de Oldorpsterweg
en de Mijlemanlaan • Sint Annastraat tussen
de Menoldariep en de Albrondariep. Borden
langs de weg geven aan waar u langs kunt.

Rookmelders redden levens.
Daarom geldt vanaf 1 juli 2022
een nieuwe wet: minimaal een
rookmelder op iedere verdieping.

Ulrum

T/m vrijdag 15 juli 2022 laten we op de Breweelsterweg nieuw asfalt en bermbeton aanbrengen.

Gelukkig is het plaatsen zo gebeurd.
Weten hoeveel rookmelders u nodig
heeft? Kijk op rookmelders.nl.

Winsum, N361

Koop ze en plak ze op. Zo zorgt u
voor uw veiligheid en die van uw dierbaren en voldoet u aan de wettelijke
eisen.

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)
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Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het bouwen van een woning en het
aanleggen van een uitrit, Poelsnip 119 (voorlopig) (30 juni 2022) • Het kappen van een larix,
Speenkruid 11 (28 juni 2022) • Het bouwen van
een woning, Poelsnip 113 (voorlopig) (29 juni
2022)
Eemshaven • Het bouwen van een fabriek,
naast Borkumkade 7 (A 3923) (27 juni 2022)
Lauwersoog • Het bouwen van een loods, Haven 30 (1 juli 2022)
Leens • Het plaatsen van zonnepanelen, Valge
2 (24 juni 2022)
Onderdendam • Het dempen en het herprofileren van sloten, Rodewolt 9 (24 juni 2022)
Uithuizen • Het plaatsen van 2 dakkapellen en
het renoveren van een dakconstructie, Heerdweg 24 (27 juni 2022) • Het bouwen van een
woning, Oldörpsterweg 1 (voorlopig) (27 juni
2022) • Het dempen van een sloot, nabij Emmaweg (G72) (24 juni 2022)
Uithuizermeeden • Het uitbreiden van de woning, Noorderstraat 7 (30 juni 2022) • Het dempen van een sloot, Lange Drift 48 (30 juni 2022)
Ulrum • Het plaatsen van een transformatorstation, Elensterweg 29 (29 juni 2022)
Warffum • Het bouwen van een woning en het
aanleggen van een uitrit, Swaagmans Land 1
(voorlopig) (30 juni 2022) • Het uitbreiden van
de woning, De Valge 12 (29 juni 2022) • Het
plaatsen van een dakkapel, Schaapweg 5 (29
juni 2022) • Het bouwen van een woning, Voogd
van Dijkstraat 6 (voorlopig) (28 juni 2022)
Winsum • Het uitbreiden van de woning, Steenbakkerij 47 (29 juni 2022)
Zandeweer • Het plaatsen van een mantelzorgwoning, Frederiksoord 17 (27 juni 2022)
Zoutkamp • Het bouwen van een veranda en
het plaatsen van een schutting en een carport,
Churchillweg 73 (29 juni 2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Colofon
Uitgave van gemeente Het Hogeland
redactie@hethogeland.nl

Baflo • Het bouwen van een schuur, Torenvalk
6 (1 juli 2022)
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel, Almastraat 45 en 47 (1 juli 2022) • Het plaatsen
van een dakkapel, De Vlasakker 3 (30 juni
2022) • Het realiseren van een nokverhoging,
Krijthehof 8 (29 juni 2022)
Eemshaven • Het verwijderen van de TGNNER telecommunicatiekabel, Borkumkade (1
juli 2022)
Eenrum • Het restaureren van het pand, Mensingeweersterweg 9 (2 juli 2022)
Hornhuizen • Het bouwen van een theehuis
op een kwelderschuur, Westpolder 24C (2 juli
2022)
Houwerzijl • Het plaatsen van een tijdelijk
kunstwerk, nabij Vlakkeriet (Olle Weem) (1 juli
2022)
Kloosterburen • Het oprichten van een antenne opstelpunt in het kerkgebouw, Hoofdstraat
28 (29 juni 2022)
Uithuizen • Het uitbreiden van de woning, Departementsstraat 8 (1 juli 2022)
Winsum • Het realiseren van een horecavoorziening, Het Aanleg 1 (2 juli 2022) • Het
verplaatsen van een overkapping, Driek van
Wissenhof 9 (1 juli 2022) • Het plaatsen van
zonnepanelen, Molenstraat 2 (30 juni 2022) •
Het uitbreiden van de woning, Schepperijlaan
57 (30 juni 2022) • Het plaatsen van een dakkapel, Dijkrechter 13 (28 juni 2022)
Zuidwolde • Het kappen van een esdoorn, Boterdiep Wz 44 (29 juni 2022) • Het kappen van 2
berken, Sickinghestraat 1 (29 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.

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor:
Eemshaven • Het bouwen van logistieke
ruimten en het aanleggen van een inrit, nabij

Eemshornweg (30 juni 2022)
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen,
Kloosterwijtwerderweg 4 (29 juni 2022)
Winsum • Het realiseren van een dakopbouw,
Grachtstraat 7 (27 juni 2022)
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:
Eemshaven • Het bouwen van een fabriek,
naast Borkumkade 7 (A 3923) (27 juni 2022)
Oudeschip • Het plaatsen van een kleine windmolen, Klaas Wiersumsweg 1 (28 juni 2022)
Usquert • Het plaatsen van een kleine windmolen, Middendijk 13 (28 juni 2022)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar
te maken.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor:
Bedum • Het organiseren van Speciaalbier
Festival 3 september 2022, Stationsweg 5 (30
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
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.

Kennisgeving ontwerpbesluit op
aanvraag omgevingsvergunning
nabij Groningerweg in Noordwolde
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij het voornemen hebben om op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen
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voor het renoveren van Ellerhuizerbrug op de
locatie nabij Groningerweg in Noordwolde (uitgebreide procedure). Het ontwerpbesluit is genomen op 27 juni 2022.
Inzage U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die daarbij horen, inzien
gedurende zes weken vanaf 8 juli 2022. U kunt
daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen,
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. Als
u de stukken wilt inzien, maakt u dan een afspraak via 088 - 345 8888.
Indienen zienswijze Gedurende de termijn van
inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of
mondeling zijn of haar zienswijze naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA
Uithuizen.

Kennisgeving besluit Alcoholwet
Veilingweg 1A in Zandeweer
Burgemeester en wethouders hebben op 10
juni 2022 een alcoholvergunning verleend voor
het uitoefenen van een horecabedrijf op de locatie Veilingweg 1A in Zandeweer (uitgebreide
procedure).
U kunt tot zes weken na de verzenddatum van
de beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Groningen als u belanghebbende bent en:
• tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de
eerder gepubliceerde ontwerpbeschikking of •
als u niet verweten kan worden dat u niet tijdig
een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
Stuur uw beroepschrift naar de Rechtbank
Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 781,
9700 AT Groningen

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