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Per 30 mei zijn de aangepaste ‘Uit-
voeringsbesluit begraafplaatsen Het 
Hogeland’ en ‘beheerverordening be-
graafplaatsen’ van kracht. Een 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 na-
bestaanden graag de gelegenheid geven als-
nog te kiezen voor een nieuw grafrecht om 
een graf in stand te kunnen houden. 

Kiezen rechthebbenden of andere nabestaan-
den niet tijdig voor verlenging of nu eenmalig 
voor nieuw grafrecht, dan wordt een graf uit-
eindelijk geruimd. 

Van veel rechthebbenden op deze graven ont-
breken de contactgegevens. Daarom gaat de 
gemeente in meerdere stappen lijsten publice-
ren 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 begraafplaat-
sen. We vragen nabestaanden binnen 10 we-
ken 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

Grafrecht vervallen? | Nu nieuwe 
termijn van tien jaar mogelijk voor 
grafrecht

Afval | Voorkom geurtjes en meld uw 
groene container aan voor een extra 
leegbeurt
Begint het groente- en fruitafval in 
uw groene container ook te ruiken 
met deze temperaturen? Laat uw 
groene container dan eens een keer 
extra legen. Legen kan in deze peri-
ode wekelijks, in plaats van om de 
week. En dat kost u niets extra’s. 

Meld uw groene container wel eerst even 
aan, voor de extra leegbeurt. Dat gaat ge-
makkelijk via hethogeland.nl/extragft. Heeft 
u geen internet en wilt u uw groene contai-
ner wel aanmelden? Bel ons dan even, op 
088-345 8888.

Let op: extra leegbeurt soms op een 
andere dag
Aanmelden van uw groene container kan 

tot twee werkdagen vóór de dag van de 
extra leegbeurt. Maar: de dag van de ex-
tra leegbeurt is soms een andere dag dan 
waarop we normaal uw containers komen 
legen. Dat is omdat de route van de extra 
leegbeurt alleen langs aangemelde contai-
ners gaat. En om het milieu te sparen, rij-
den de vuilnisauto’s deze route zo efficiënt 
mogelijk. 

Check uw afvalkalender 
U vindt de dag van de week waarop we 
langs komen voor de extra leegbeurt op 
uw afvalkalender, onder de ophaaldag ‘ex-
tra gft’. Is dat bij u bijvoorbeeld maandag, 
dan kan aanmelden nog tot 
en met de donderdag ervoor. 
U vindt uw afvalkalender via  
hethogeland.nl/afval.

Aanvraag | Subsidie 
Verduurzaming 
en Verbetering 
Groningen
Inwoners van de gemeente Het  
Hogeland die in aanmerking komen 
voor de subsidie Verduurzaming en 
Verbetering Groningen (VVG) van 
10.000 euro, kunnen deze sinds 10 
augustus aanvragen bij Samen-
werkingsverband Noord-Nederland 
(SNN). 

Hoe?
De meest snelle en eenvoudige manier is 
om digitaal een subsidieaanvraag in te die-
nen via snn.nl/vvg10000. Wilt u tóch liever 
per post een aanvraagformulier indienen? 
Het SNN houdt rekening met inwoners 
die niet of minder goed in staat zijn hun 
aanvraag online te doen. Een schriftelijke 
aanvraag is ook mogelijk. Hiervoor kunt u 
telefonisch contact opnemen met SNN op 
050-52 25 924.

Voldoende tijd en geld
U heeft tot 31 december 2025 om de sub-
sidie aan te vragen. U heeft dus alle tijd om 
uw aanvraag in te dienen. Er is geen haast. 
Er is voldoende geld beschikbaar voor alle 
woningen die in aanmerking komen voor 
deze subsidie.

Mee(r)doen | 
Vergoeding voor 
schoolspullen en 
fiets
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt 
u gebruik maken van onze Mee(r)
doenregelingen. Deze zijn er voor 
volwassenen én kinderen. 

Zoals het Startpakket Onderwijs via Stich-
ting Leergeld Hoogeland, voor kinderen 
vanaf groep 7 tot 18 jaar. Met dit pakket 
kunt u voor uw kind(eren) een fiets, laptop 
of mobiele telefoon lenen. Of een vergoe-
ding voor schoolspullen aanvragen. 

Op hethogeland.nl/meerdoen checkt u of 
u gebruik kunt maken van het Startpakket 
Onderwijs. Bellen kan ook: 088 - 345 88 
88. De aanvraag zelf regelt u via Leergeld 
Hoogeland: leergeldhoogeland.nl

In Het Hogeland kunt u bij verschillende havens en kades 
met uw boot liggen. Soms moet u daarvoor betalen. Op een 
aantal plekken kunt u ook water, stroom en wc’s gebruiken.

Op hethogeland.nl vindt u een overzicht van alle havens 
en kades waar de gemeente eigenaar 
van is. In het overzicht vindt u de con-
tactgegevens en wie de beheerder is. 

Scan de QR-code of surf naar: 
hethogeland.nl/toerisme-en- 
recreatie/havens-en-kades

Gezondheid | Het 
Hogeland helpt 
inwoners fitter oud 
worden
Gemeente Het Hogeland biedt per 1 au-
gustus Herstelgerichte Hulp. 

Inwoners die bij de gemeente aankloppen voor 
steun vanuit de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning krijgen met Herstelgerichte Hulp de moge-
lijkheid om fitter oud te worden. Samen met een 
fysiotherapeut wordt gekeken hoe een inwoner 
de dagelijkse dingen nog zelf kan blijven doen.

Training
Onder begeleiding van een fysiotherapeut trai-
nen inwoners vervolgens 14 weken aan herstel. 
Na deze periode biedt de gemeente ook nog de 
mogelijkheid om te blijven oefenen. De trainingen 
vergroten niet alleen de spierkracht, maar ook het 
zelfvertrouwen van de deelnemers. De verwach-
ting is dat met Herstelgerichte Hulp de kwaliteit 
van leven zal verbeteren, omdat inwoners zich 
thuis beter en langer zelfstandig kunnen redden.

Passende oplossing
Tijdens een intakegesprek wordt goed gekeken 
of de training bij iemand past. Is dit niet het geval, 
dan zoeken gemeente en inwoner samen naar 
een passende oplossing.

Varen | Havens en kades in Het Hogeland
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Vergunningaanvragen en -besluiten

11 augustus 2022

Werk aan de weg

Uithuizen
Tot 25 augustus 2022 zijn volgende wegen ge-
sloten door werk aan de riolering: • Maarweg 
tussen de Oldörpsterweg en de Mijlemanlaan 
• Sint Annastraat tussen de Menoldariep en de 
Albrondariep. Borden langs de weg geven aan 
waar u langs kunt. 

Winsum, N361
Op de N361 worden in 2022 de kruisingen met 
Meeden, Schilligeham, Geert Reindersstraat 
en Novaweg aangepast. 

T/m 28 augustus is de N361 afgesloten van-
af rotonde Het Aanleg tot de Borgweg. Ook in 
deze periode is en blijft Winsum bereikbaar 
vanaf Garnwerd en Groningen via de Borgweg 
en Meeden. Via plaatselijke omleidingen blij-

ven rotonde Het Aanleg, de Schouwerzijlster-
weg en het dorp zelf bereikbaar. 

Tot 28 augustus 2022 geldt er een stopverbod 
op de Meeden, De Ploeg en de Braaksterlaan. 
Want het kan op deze wegen drukker worden 
door de tijdelijke afsluiting van de N361. En de 
hulpdiensten moeten er wel langs kunnen.

Natuurlijk blijft Winsum tijdens de werk-
zaamheden bereikbaar. Vanaf Garnwerd en 
Groningen via de Borgweg en de Meeden. 
Via plaatselijke omleidingen blijven roton-
de Het Aanleg, de Schouwerzijlsterweg en 
het dorp zelf bereikbaar. Meer informatie:  
provinciegroningen.nl/projecten/n361-veilig

Zoutkamp
Op 20 en 21 september 2022 is de Churchill-
weg van 07.00 tot 17.00 uur gesloten. Reden: 
werk aan het wegdek. 

Meer informatie
Groningenbereikbaar.nl (over provinciale we-
gen, van provincie Groningen)
Noorderzijlvest.nl/stremmingen (over vaar-
wegen, bruggen en sluizen, van waterschap 
Noorderzijlvest)

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Adorp • Het veranderen van de woning, bou-
wen van een schuur, stookhut en vlonder, Pad-
depoelsterweg 5 (29 juli 2022)
Baflo • Het plaatsen van zonnepanelen, Wier 
12 (1 augustus 2022)
Bedum • Het splitsen van een woning, Plant-
soenstraat 13 (29 juli 2022) • Het aanleggen 
van een uitrit, Poelsnip 117 (1 augustus 2022)
Kloosterburen • Het plaatsen van een carport, 
Westerklooster 11A (1 augustus 2022)
Uithuizermeeden • Het bouwen van een loods, 
Dwarsweg 20 (3 augustus 2022)
Vierhuizen • Het realiseren van een facilitair 
bijgebouw, Hoofdstraat 49 (4 augustus 2022)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, 
Touwslagersgang 4 (29 juli 2022) • Het plaat-
sen van zonnepanelen, Zuiderkerkpad 10 (1 
augustus 2022)
Winsum • Het kappen van 2 bomen, Onder-
dendamsterweg 35 (28 juli 2022) • Het uitvoe-
ren van ondershoudsbaggerwerkzaamheden, 
Maarhuizen 1 (1 augustus 2022)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Baflo • Het kappen van een populier, nabij Wier 
21 (3 augustus 2022) • Het kappen van een car-
pinus betulus vormboom (herplantplicht), nabij 
Mr. M. Meekhoffstraat 1 (5 augustus 2022)
Bedum • Het kappen van een linde (herplant-
plicht), nabij Fluitekruid 34 (3 augustus 2022) • 
Het plaatsen van een dakkapel, Merel 28 (5 au-
gustus 2022) • Het plaatsen van een dakkapel, 
Smidshorn 10 (4 augustus 2022) • Het kappen 
van een es (herplantplicht), achter Boterdiep 
Wz 41 (Parallelweg) (4 augustus 2022)
Eemshaven • Het bouwen van een trainings-
centrum, Borkumweg 4 (5 augustus 2022) • Het 
plaatsen van een inkoopstation, nabij Synergie-
weg (3 augustus 2022)
Kloosterburen • Het bouwen van een loods, 

Groene Wierde 5 (voorlopig) (perceel H1108) 
(5 augustus 2022)
Lauwersoog • Het kappen van 2 esdoorns en 
een witte kastanje, Robbenoort 7 (3 augustus 
2022)
Oosternieland • Het kappen van een kastanje 
(herplantplicht), achter Oosternielandsterweg 
46 (bij picknickplek Maarvlietweg) (4 augustus 
2022)
Oudeschip • Het plaatsen van een kleine 
windmolen, Klaas Wiersumsweg 1 (5 augustus 
2022)
Rasquert • Het verlengen van de overkapping, 
Warffumerweg (C1092) (29 juli 2022)
Uithuizen • Het bouwen van een woning, Ol-
dorpsterweg 1 (voorlopig) (5 augustus 2022) • 
Het kappen van 2 essen, Lageweg (4 augustus 
2022)
Uithuizermeeden • Het uitbreiden van de wo-
ning, Noorderstraat 7 (3 augustus 2022)
Usquert • Het wijzigen van een reeds verleen-
de vergunning, Wadwerderweg 107 (29 juli 
2022)
Warffum • Het bouwen van een woning, Voogd 
van Dijkstraat 6 (voorlopig) (5 augustus 2022) 
• Het kappen van een es (herplantplicht), na-
bij Onderdendamsterweg 7 (3 augustus 2022) 
• Het vervangen van een dak en zijgevels, 
Hoofdstraat 4 (5 augustus 2022) • Het slopen 
van 3 bijgebouwen, Pastorieweg 29 (4 augus-
tus 2022)
Warfhuizen • Het kappen van een es, nabij 
Baron van Asbeckweg (4 augustus 2022) • Het 
kappen van een esdoorn, Baron van Asbe-
ckweg (begraafplaats)  (4 augustus 2022)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van een knot-
wilg, F. Cleveringastraat (4 augustus 2022)
Winsum • Het kappen van een els, Tichelwerk 
(5 augustus 2022) • Het kappen van een es-
doorn (herplantplicht), nabij Tulpstraat 84 (5 
augustus 2022) • Het realiseren van een da-
kopbouw, Grachtstraat 7 (3 augustus 2022) • 
Het kappen van een zwarte els, nabij Potvenne 
1 (3 augustus 2022) • Het realiseren van een 
overkapping, Hoofdstraat O 18 (3 augustus 
2022)
Zuidwolde • Het kappen van een es (herplant-
plicht), nabij Sickinghestraat 8 (5 augustus 

2022)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders. De datum waarop de bezwaartermijn 
is gestart staat aan het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de be-
slistermijn verlengd van de aanvraag omge-
vingsvergunning voor: 
Onderdendam • Het bouwen van een woning 
en het aanpassen van de schuur, Molenpad 2  
(4 augustus 2022)
Uithuizermeeden • Het vervangen van twee 
stuwen en een duiker en het verdiepen van een 
watergang, nabij Oosternielandsterweg (K374)  
(4 augustus 2022)
De datum waarop het besluit is genomen staat 
tussen haakjes vermeld.

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een evenementenver-
gunning verleend voor:
Bedum • Het organiseren van Walfridusdag 2 
september 2022, Bazuinslaan 2 en het groen-
vlak tegenover (6 augustus 2022) • Het organi-
seren van Walfridusvoettocht en Walfridus Ken-
nedymars 2 en 3 september, in en rond Bedum 
(6 augustus 2022) • Het organiseren van een 
kermis van 6 t/m 10 september 2022, Versplein 
(3 augustus 2022)
Eenrum • Het organiseren van grasbaanraces 
Eenrum 27 t/m 29 augustus 2022, J.J. Willinge-
straat 2 (Sportpark) (6 augustus 2022)
Leens • Het organiseren van Leensterweek 
van 30-8-22 tot en met 4-9-2022 (3 augustus 
2022)
Uithuizen • Het organiseren van een grasbaan-
race 26 augustus 2022, Boukemapark (29 juli 
2022)
Warffum • Het organiseren van een buurtbar-
becue 27 augustus 2022, Groot-Hofstraat (6 
augustus 2022)
Winsum • Het organiseren van een avondvier-

daagse Winsum van 5  t/m 8 september 2022 
(3 augustus 2022) • Het organiseren van de 
nacht van Winsum op 26 augustus 2022, Boog-
plein (3 augustus 2022) • Het organiseren van 
een braderie op 26 augustus 2022, Centrum in 
Winsum (29 juli 2022)
Zoutkamp • Het organiseren van Circus Renz 
Olympia 15 t/m 18 september 2022, nabij Pan-
serweg (IJsbaan) (3 augustus 2022)
Zuidwolde • Het organiseren van Boeskoolfes-
tival 27 augustus 2022, Boterdiep Oz 24 t/m 28 
(3 augustus 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 ein-
de vermeld.

Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een 
standplaatsvergunning verleend voor:
Baflo • Een standplaatsvergunning voor TriNed 
B.V., Kruisstraat (parkeerplaats) (4 augustus 
2022)
Winsum • Een standplaatsvergunning voor 
Roling Optiek, Regnerus Praediniusstraat 1 (29 
juli 2022)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders. De datum waarop de bezwaartermijn 
is gestart staat aan het einde vermeld.

Vergunning(aanvraag) inzien

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

Eemshaven
Van 29 juli t/m 15 augustus 2022 is de Syner-
gieweg gesloten. Borden geven aan waar u 
langs kunt. Energiebedrijf RWE blijft bereik-
baar. De stremming is vanwege werk aan ka-
bels en leidingen. 

Roodeschool
Het Stoitswegje is van maandag 15 augustus  
t/m dinsdagochtend 16 augustus 2022 minder 
goed bereikbaar. Het Canadawegje is van 
dinsdagmiddag 16 augustus tot woensdag-
morgen 17 augustus 2022 helemaal afgeslo-
ten. Telecom bv gaat op deze wegen werken 
aan kabels en leidingen.


