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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 24 924.

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.

 Vacatures 
 - Communicatieadviseur
 - Medewerker Frontoffice Burgerzaken

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/vacatures

Ook in de zomer kunt u energie 
besparen zonder er veel moeite voor 
te doen. En dat levert u wat op. Deze 
keer geven we u tips over besparen in 
de warme augustusmaand. Hoe houd 
je het koel zonder dat het je veel geld 
kost?

1. Lucht ’s avonds laat of ’s ochtends 
vroeg 
Houd overdag ramen en deuren dicht en zet 
ze laat in de avond of vroeg in de ochtend 
een tijdje open. Dat helpt uw huis afkoelen. 
Met dichte ramen en deuren blijft het overdag 
binnen toch koel.

2. Gebruik een ventilator;  
geen airco  
Wordt het binnen te warm? Gebruik een 

ventilator. Die gebruikt minder energie 
dan airconditioning. Een ventilator kan de 
gevoelstemperatuur met maar liefst 5 graden 
laten dalen. 

Bij 200 uur koelen bespaart u hiermee 
minstens 60 euro. 

Let op! Een ventilator verplaatst lucht, maar 
ververst de lucht niet. Zorg dat de luchtstroom 
niet van persoon naar persoon gaat. Bekijk de 
richtlijnen van het RIVM over ventileren.

3. Houd de zonwering overdag 
omlaag
Dan hoeft uw ventilator of airco minder vaak 
aan. Dat scheelt energie en geld.

4. Zorg voor buitenzonwering 
Uw huis blijft langer koel met zonwering aan de 
buitenkant van de woning. Dat werkt twee keer 
zo goed als zonwering aan de binnenkant.

Tip: Geen buitenzonwering? Een 
schaduwdoek is snel en makkelijk op te 
hangen.

5. Zorg voor planten tegen of om uw 
huis
Ook die zorgen voor verkoeling én het is goed 
voor het milieu. 

6. Warmtepomp voor koelte
Heeft u een warmtepomp met bodembron? 
Daarmee kunt u uw huis ook koelen. 

Meer tips? Ga naar  
regionaalenergieloket.nl/het-hogeland.

Makkelijk bespaard | 
6 slimme tips

Hergebruik | Kapotte en gebruikte 
spullen: bij het grofvuil of niet?
Met spullen die nog goed te gebrui-
ken zijn, kunt u veel mensen blij ma-
ken. Denk bijvoorbeeld aan kring-
loopwinkels, Facebookgroepen, een 
buurtappgroep of Marktplaats. 

Is iets kapot, maar kan het mogelijk ge-
maakt worden? Breng dan eens een be-
zoekje aan het Repair Café. Repair Café 
Het Hogeland wordt elke laatste zaterdag 
van de maand gehouden, behalve in juli en 
december. Het eerstvolgende Repair Café 
is op 27 augustus, van 10.00 tot 12.30 in De 
Poort in Winsum.

Spullen die echt niet meer te gebruiken 
of te repareren zijn, kunt u wegbrengen 
naar de milieustraat. Informatie en tarie-
ven vind u op hethogeland.nl/afval, bij 
‘Welk afval waar’. U kunt grofvuil ook door 
ons laten ophalen. Dat gaat op afspraak 
en tegen betaling. Aanmelden kan via  
hethogeland.nl/afval. Komt u er niet uit dan 
kunt u ook met ons bellen. 

Mee(r)doen | 
Sporten en/of  
creatieve lessen 
voor uw kinderen
Heeft u een laag inkomen en (thuiswo-
nende) kinderen tot 18 jaar? En wilt u ze 
graag laten meedoen aan sportieve en cul-
turele activiteiten zoals muziek, theater of 
toneel? Dat kan met het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur Groningen! Dit is een van de  
Mee(r)doenregelingen in Het Hogeland. 

Veel jonge inwoners in Het Hogeland ma-
ken hier al met plezier gebruik van. Ook iets 
voor uw kind(eren)? Kijk of u in aanmerking 
komt voor onze Mee(r)doenregelingen op 
hethogeland.nl/meerdoen. De aanvraag 
zelf regelt u via Stichting Leergeld Hooge-
land:  leergeldhoogeland.nl. Het aanvragen 
kan ook via uw eventuele begeleider of 
hulpverlener.

Stoppen met roken 
kan erg moeilijk zijn 
maar de juiste bege-
leiding en aanmoedi-
ging kan het verschil 
maken. Verslavings-
zorg Noord Nederland 
biedt daarom gratis  
stoppen-met-roken- 
begeleiding aan. 

In Winsum komt vanaf 30 
augustus een tijdelijke pop-
up poli waar rokers in een 

kleine groep en onder des-
kundige begeleiding de uit-
daging aangaan.

Vol is vol
Deelname aan de pop-up 
poli’s is gratis. Mensen die 
geïnteresseerd zijn, worden 
aangeraden om zich snel 
in te schrijven. De beschik-
baarheid is beperkt! 

Locatie: 
De Blauwe Schuit, Warf-
straat 1 Winsum

Data: 
30 augustus en 6, 13, 20 en 
27 september
Tijd: 
18:30 - 20:30 uur

Meld je aan via 
pop-uppoli@vnn.nl. 
Kijk voor meer informatie 
op vnn.nl/pop-uppoli, of bel 
088-234 34 34

Adorp | Kavels te koop 
in ’t Stee 
Op een steenworp afstand van de stad 
Groningen wordt in Adorp gewerkt aan  
’t Stee. Op het voormalig voetbalcom-
plex wordt een kleinschalig nieuwbouw-
project gerealiseerd.

‘Erf op de Wierde’
Naast twaalf door een projectontwikkelaar ver-
kochte twee-onder-één kapwoningen - ‘Erf op de 
Wierde’ - zijn er vijf kavels voor vrijstaande wonin-
gen. Twee daarvan zijn nog te koop. 

Het gaat om kavel 8 en kavel 10. Kavel 8 is 640 
vierkante meter groot en kost 145.200 euro (incl. 
BTW/ kosten koper). Kavel 10 ligt op een hoek en 
meet 883 vierkante meter. De prijs is 169.400 euro 
(incl. BTW/kosten koper). De ligging van de ka-
vels en meer informatie over ‘t Stee is te vinden op  
hethogeland.nl/tsteeadorp. Daar kunt u zich ook 
inschrijven voor een kavel.

Gezondheid | Gratis hulp van VNN bij 
stoppen met roken

Zomerspecial: 
houd het koel!
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Vergunningaanvragen en -besluiten

18 augustus 2022

Werk aan de weg

blijven rotonde Het Aanleg, de Schouwerzijls-
terweg 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 vaarwe-
gen, bruggen en sluizen, van waterschap Noor-
derzijlvest)

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het plaatsen van een carport, Kruis-
straat 11 (11 augustus 2022)
Bedum • Het plaatsen van een tunnelkas, 
Oude Dijk 2 (10 augustus 2022)
Onderdendam • Het plaatsen van een dakka-
pel, Bedumerweg 19A (11 augustus 2022)
Uithuizen • Het plaatsen van een kapconstruc-
tie, R.P. Dojesweg 8 (12 augustus 2022)
Warffum • Het bouwen van een woning, 
Swaagmans Land (perceel E 864) (11 augus-
tus 2022)
Winsum • Het plaatsen van een opwaardeerin-
stallatie, Winsumerstraatweg 4 (12 augustus 
2022)
Zandeweer • Het plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, Hoofdstraat 14 (10 augustus 2022)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het bouwen van een 2 onder 1 kap 
woning met loodsen, Verbindingsweg 6 en 6a 
(perceel N436) (voorlopig) (10 augustus 2022)
Eenrum • Het uitbreiden van de ligboxenstal, 
Aagtsweg 3 (12 augustus 2022)
Kantens • Het aanleggen van een tijdelijke 
bouwweg, Bredeweg nabij 30 (10 augustus 
2022)
Uithuizermeeden • Het plaatsen van een dak-
kapel, Lange Drift 14 (13 augustus 2022) • Het 
kappen van een berk, Hoofdstraat (G 2034)  
(10 augustus 2022)
Winsum • Het kappen van 2 bomen (herplant-
plicht), Onderdendamsterweg 35 (11 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: 
Usquert • Het plaatsen van een kleine windmo-
len, Middendijk 13 in Usquert (8 augustus 2022)
De datum waarop het besluit is genomen staat 
tussen haakjes vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een mel-
ding in kader van het Activiteitenbesluit ontvan-
gen voor:
Uithuizermeeden • Het plaatsen van een prop-
aantank, Dwarsweg 46 (5 augustus 2022)
Wetsinge • Het veranderen van het bedrijf, 
Provincialeweg 38 (8 augustus 2022)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisge-
ving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar 
te maken.

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een evenementenver-
gunning verleend voor:
Lauwersoog • Het organiseren van Lauwer-
soog Swimrun 17 september 2022 (10 augus-
tus 2022)
Uithuizen • Het organiseren van Het Hogeland 
Event op 17 september 2022, Sportlaan 4 (11 
augustus 2022)
Winsum • Het organiseren van een straatbar-
becue 27 augustus 2022,  A.S. de Blecourtlaan 
(10 augustus 2022)
Zoutkamp • Het organiseren van een oude 
ambachtenmarkt 3 september 2022, nabij Reit-
diepskade (10 augustus 2022)
Rectificatie: Vorige week is gemeld dat er een 
evenementenvergunning is verleend voor het 
organiseren van een kermis van 6 tot en met 
10 september op het ‘Versplein’ in Bedum. De 
kermis wordt gehouden op het Kerkplein in Be-
dum.
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.

Kennisgeving besluit 
omgevingsvergunning Dwarsweg 
38 in Uithuizermeeden

Burgemeester en wethouders hebben op 9 au-
gustus 2022, op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omge-
vingsvergunning verleend voor het ambtshalve 
wijzigen van een omgevingsvergunning op de 
locatie Dwarsweg 38 in Uithuizermeeden (uit-
gebreide procedure).
Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken 
ter inzage gelegen, van deze gelegenheid tot 
het indienen van zienswijzen is geen gebruik 
gemaakt.
Inzage De aanvraag, het besluit en de bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 20 augustus 2022 
gedurende 6 weken tijdens kantooruren bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis in Uithui-
zen, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. 
Als u de stukken wilt inzien, maakt dan een af-
spraak via 088-3458888.
Beroep Tegen het besluit kunnen belangheb-
benden binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd beroep instel-
len. U kunt uw beroepschrift digitaal indienen 
bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. 
U heeft hier een DigiD voor nodig.
U kunt het beroepschrift naar de rechtbank 
sturen of afgeven bij de centrale balie van de 
rechtbank. Rechtbank Noord Nederland, sector 
bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Gronin-
gen. Vermeld in uw beroepsschrift: • uw naam 
en adres • het omgevingsbesluit waartegen u 
in beroep gaat • waarom u het niet eens bent 
met de beslissing • wat de beslissing volgens 
u moet zijn
Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de 
rechter mee met het beroepschrift. In elk geval: 
• de beslissing op het bezwaarschrift waartegen 

u beroep instelt of • het ontwerpbesluit en uw 
zienswijze • eventuele documenten waarmee u 
uw standpunt kunt onderbouwen
Houdt u er rekening mee dat u voor het indienen 
van een beroepschrift griffierechten verschul-
digd bent. Een beroepschrift schorst de werking 
van een besluit niet. Op het moment dat u een 
beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord 
Nederland een verzoek indienen om een voor-
lopige voorziening. Voor de behandeling van dit 
verzoek moet u griffierechten betalen.

Kennisgeving ontwerpbesluit op 
aanvraag omgevingsvergunning 
Middendijk 9 in Usquert

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij het voornemen hebben om op grond van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het veranderen van de inrichting op de lo-
catie Middendijk 9 in Usquert (uitgebreide pro-
cedure). Het ontwerpbesluit is genomen op 9 
augustus 2022.
Inzage U kunt de ontwerp-omgevingsvergun-
ning en alle stukken die daarbij horen, inzien 
gedurende zes weken vanaf 19 augustus 2022. 
U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij 
de publieksbalie van het gemeentehuis in Uit-
huizen, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithui-
zen. Als u de stukken wilt inzien, maakt u dan 
een afspraak via 088-3458888.
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 in-
gediend bij burgemeester en wethouders van 
gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA 
Uithuizen.

Vergunning(aanvraag) inzien

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

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 Reinders-
straat 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 Borg-
weg en Meeden. Via plaatselijke omleidingen 

Gemeentegids | 
Let op!
Verschillende bedrijven uit onze ge-
meente worden op vervelende wijze 
benaderd door een bedrijf dat ge-
meentegidsen maakt.

Let op! Wij doen voor de gemeentegids 
alleen zaken met Akse Media. Andere  
gemeentegids-organisaties handelen niet in 
opdracht van de gemeente.

Het Hogeland
Gemeentegids 2022 / 2023
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