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Gemeenteraad Het Hogeland | 
Raadsoverleg
Ter voorbereiding op door de raad te nemen besluiten worden voorstellen eerst in een 
voorbereidend raadsoverleg besproken. 
Op woensdag 14 september a.s. vindt er één gecombineerd raadsoverleg plaats.  

Raadsoverleg, aanvang 19.00 uur
Op de agenda:

 - Instellen en wijzigen Duurzame ontwikkelingsleningen
 - Consultatie Startdocument RES Groningen 2.0
 - Begroting 2023/jaarstukken 2021 Omgevingsdienst Groningen (GR)
 - Consultatie voorgenomen “Intentie tot Samenwerking Overeenkomst” Herinrichting 

Molenerf/Uithuizen

Raadsoverleg live volgen
De raadszaal is weer toegankelijk voor publiek. Digitaal meekijken kan op
https://raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onderliggende stukken vindt u hier. 

Inspreken op agendapunt
Wilt u inspreken op een onderwerp 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 mo-
gelijk (maar uiterlijk op dinsdag 13 september, 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 raadhethogeland.nl.

De raad vergadert

Hogeland Beweegt | Inschrijven kan weer

Asielzoekers | Opvang Marnewaard

Afval | Kleding in de kledingbak?
Stop het in een zak 

Cultuur | Doedagen in Het Hogeland

Inwoners van de gemeente Het Hogeland kun-
nen weer kennismaken met tal van sporten via 
Hogeland Beweegt. Inwoners van alle leeftijden 
kunnen zich tot en met 16 februari inschrijven 
voor trainingen en cursussen van 27 sportaan-
bieders en tal van takken van sport; van kick-
boksen tot korfbal.

De cursusperiode start op 25 oktober 2022 en 
loopt tot en met 27 februari 2023. Het aanbod 
bestaat uit bijna 100 verschillende cursussen.

Hogeland Beweegt (hogelandbeweedgt.nl) is 
het online platform dat het sportaanbod van de 

verenigingen en sportaanbieders van gemeen-
te het Hogeland samenbrengt.

Toegankelijk
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt kinderen 
en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende 
geld is de kans om lid te worden van een ver-
eniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur de contributie en in be-
paalde gevallen de sportattributen.

Volwassenen kunnen een beroep doen op de 
mee(r)doen-regelingen van gemeente Het Ho-
geland.

Er wordt hard gewerkt aan de opvanglocatie 
voor asielzoekers uit Ter Apel in de Marne-
waard. Op het terrein op de kruising van de 
Strandweg en de N361 zijn inmiddels pavil-
joens gebouwd. Staatssecretaris Eric van der 
Burg heeft gevraagd of de locatie op 10 sep-
tember in gebruik kan worden genomen. Eind 
deze week besluit burgemeester Henk Jan Bol-
ding of dat ook daadwerkelijk gebeurt. De loca-
tie wordt namelijk pas opengesteld als aan een 
aantal voorwaarden is voldaan. Een daarvan is 
het veiligheidsplan op en om de locatie. Leden 
van Dorpsbelangen Zoutkamp en Vierhuizen 
hebben hierover wensen geuit in een gesprek 
met de burgemeester en politie. Mede op basis 
daarvan wordt een veiligheidsplan opgesteld. 
“Voordat de locatie wordt geopend, gaan wij dat 
plan eerst bespreken met Dorpsbelangen Zout-
kamp en Vierhuizen”, zegt burgemeester Henk 

Jan Bolding. “Ik wil de inwoners van die dorpen 
duidelijk kunnen maken hoe we de veiligheid 
hebben georganiseerd. Dan gaat het niet alleen 
over voldoende en gekwalificeerd COA-perso-
neel op de locatie zelf. Ik wil ook duidelijk kun-
nen maken hoe wij de veiligheid op en om de 
locatie georganiseerd hebben. Dan weet ieder-
een wat ze van de politie en de gemeente kun-
nen verwachten. Pas als dat duidelijk en goed 
georganiseerd is, gaat de Marnewaard open.”
Na de gesprekken met dorpsbelangen over het 
veiligheidsplan organiseert de gemeente op 
korte termijn een informatiebijeenkomst voor in-
woners van Vierhuizen en Zoutkamp. De datum 
van die bijeenkomst is op dit moment nog niet 
bekend. De datum en het tijdstip van een bij-
eenkomst voor inwoners worden gepubliceerd 
via het gemeentelijke Facebookkanaal en de 
gemeentelijke website. 

Zorg dat de spullen die u in de kledingbak stopt 
schoon én droog zijn. Kapot of versleten is niet 
erg. Maar laat natte spullen eerst goed drogen. 
En verpak de spullen goed, bijvoorbeeld in een 
vuilniszak. 

Naast kleding mag er ook textiel, zoals hand-
doeken, theedoeken en washandjes, in de 
kledingbak.  Zachte knuffels zijn ook welkom. 
Schoenen die nog draagbaar zijn kunnen ook 

in de bak net als riemen en tassen. Bevestig 
schoenen aan elkaar. 

Wat er niet in mag? Vloerkleden, elektrische de-
kens, luiers, matrassen en vieze poetsdoeken. 
Ook kapotte schoenen, dekbedden en kussens 
mogen er niet in. Deze zijn moeilijk te recyclen. 
Spullen die nog goed zijn, kunt u natuurlijk ook 
naar een kringloopwinkel brengen. Of doe mee 
met een Ketting Kledingruil in uw buurt.

Morgen gaat de tweede editie van de Cul-
turele Doedagen Het Hogeland van start. 
De komende twee vrijdagen en zaterda-
gen geven meer dan 40 enthousiaste en 
vakkundige docenten gratis proeflessen 
en workshops in muziek, theater, dans en 
beeldende kunst. Het motto is ‘Kunst om 
te leren!’. Alle inwoners van Het Hogeland 
kunnen tijdens de Doedagen proeven van 
de mogelijkheden om dichtbij huis creatief 
en cultureel bezig te zijn in hun vrije tijd. 
Kom langs bij de Culturele Doedagen en 
maak kennis met allerlei kunstdisciplines.

Dat kan op: 
 - 9 september (14.00 – 18.00 uur): 

De Meenschaar in Bedum   
 - 10 september (10.00 tot 14.00 uur): 

De Blauwe Schuit in Winsum  
 - 16 september (15.00 – 17.00 uur): 

bibliotheek in Leens   
 - 17 september (14.00 – 17.00 uur): 

dorpshuis De Fakkel in Uithuizen 
 
Het volledige programma per locatie en 
meer informatie is te vinden op
cultuurcentrumhogeland.nl/events/culture-
le-doedagen-2022/

De energieprijzen zijn flink gestegen. Daarom 
hebben inwoners met een uitkering van de ge-
meente een eenmalige energietoeslag van 800 
euro ontvangen. Inwoners met een inkomen 
tot en met 120 procent van het bijstandsniveau 
konden die vanaf 1 juli zelf aanvragen. Met ex-
tra geld van het Rijk bedraagt de energietoe-
slag nu 1300 euro. 

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft ook besloten dat méér huishoudens de 
energietoeslag kunnen aanvragen. Het gaat 
om studerende inwoners met een eigen zelf-
standige woonruimte én om inwoners zonder 
energiecontract op naam met een zelfstandige 
woonruimte en die een all-in tarief betalen. Aan-
vragen kan tot 31 december 2022 met DigiD. 

Heeft u de 800 euro al gekregen 
omdat u een maandelijkse bijstands- 
IOAW, IOAZ of BBZ uitkering van de 
gemeente heeft en voldoet aan de 
voorwaarden?
Dan krijgt u de extra 500 euro in september op 
uw rekening.  

De aanvraag zelf gedaan na 1 juli en 
de 800 euro al gekregen?
Dan krijgt u de extra 500 euro in oktober op uw 
rekening. 

De aanvraag zelf gedaan en voldoet u 
aan de voorwaarden maar heeft u nog 
niets gekregen?  
We werken hard aan het verwerken van alle 
aanvragen. De 1300 euro krijgt u vanaf oktober 
in één keer op uw rekening. 

Een inkomen tot en met 120 % op het 
bijstandsniveau en nog geen aanvraag 
gedaan?
Kijk op de site of u in aanmerking komt. Let op: 
heeft u dit eerder gedaan maar bleek uw inko-
men te hoog? Contoleer het nog een keer. In juli 
zijn per ongeluk onjuiste inkomensgrenzen ge-
publiceerd op de site. De juiste bedragen staan 
nu op www.hethogeland.nl/energietoeslag

Uw aanvraag eerder afgewezen omdat 
uw inkomen te hoog bleek?  
Wij maken nu een herberekening op basis van 
de juiste bedragen. Inwoners die alsnog recht 
hebben, krijgen hierover binnenkort een be-
richt. 

Studerend met eigen zelfstandige 
woonruimte? 
Of een zelfstandige woonruimte zonder ener-
giecontract op naam met een all-in tarief? 
U kunt de aanvraag tot 31 december 2022 
doen, met uw DigiD.  Kijk voor meer informatie 
op onze site. 

Hulp nodig bij het aanvragen, 
of vragen over DigiD?  
Samen met Taalhuis Het Hogeland, Humanitas 
en Mensenwerk Hogeland helpen wij u graag. 
Neem contact met ons op: 088 - 345 88 88. 
Of kijk voor meer info over hulp en advies op: 
hethogeland.nl/energietoeslag.

Energietoeslag van 800 naar 1300 euro | 
Meer huishoudens komen in aanmerking
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Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:

Baflo • het plaatsen van een informatiebord, 
nabij Winsumerweg (31 augustus 2022)
Bedum • het egaliseren van landbouwgrond, 
Westerdijkshorn 31 (31 augustus 2022)
Bedum • het realiseren van een overkapping, 
Kuifeend 24 (1 september 2022)
Hornhuizen • het herbouwen van een monu-
mentale schuur, Ommelanderweg 9 (30 augus-
tus 2022)
Rasquert • het plaatsen van een berging, 
Meijmaweg 9 A, B en C (31 augustus 2022)
Tinallinge • het plaatsen van zonnepanelen in 
grondopstelling, perceel (G 395)  achter Gruijs-
weg 1 (29 augustus 2022)
Uithuizen • het kappen van een boom, Arp 
Schnitgerhof 57 (31 augustus 2022)
Usquert • het vervangen van monumentale 
schuurdeuren, Raadhuisstraat 21 (29 augustus 
2022)
Usquert • het kappen van 3 essen, Hoofdstraat 
17 (30 augustus 2022)
Warffum • het bouwen van een schuur, Hoofd-
straat 3 (28 augustus 2022)
Warffum • het plaatsen van zonnepanelen, 
Oosterstraat 12 (30 augustus 2022)
Winsum • het bouwen van 19 woningen, On-
derdendamsterweg 34 (26 augustus 2022)
Zuidwolde • het starten van een Bed no Break-
fast, Oosterseweg 16 (30 augustus 2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:

Bedum • het plaatsen van een tijdelijke woon-
unit, Verbindingsweg 2A (1 september 2022)
Leens • het plaatsen van zonnepanelen, Valge 
2 (26 augustus 2022)
Leens • het bouwen van een woning, Wester-
laagte 44 (1 september 2022)
Noordwolde • het kappen van 2 essen (her-
plantplicht), Noordwolderweg 29 (3 september 
2022)
Oosternieland • het plaatsen van twee tijdelij-
ke woonunits, Fivelweg 2 (2 september 2022)
Uithuizen • het bouwen van een woning, Gruy-
slaan 3 (3 september 2022)
Uithuizermeeden • het kappen van twee bo-
men, Dwarsweg 30 (2 september 2022)
Uithuizermeeden • het bouwen van een pavil-
joen, Paaptilsterweg 7(3 september 2022)
Ulrum • het bouwen van een schuurwoning, 
Ceres 1 (2 september 2022)
Warffum • het bouwen van een woning, De 
Woldering 11 (voorlopig) (26 augustus 2022)
Warffum • het bouwen van een woning, Swaag-
mans Land 1 (31 augustus 2022)
Warffum • het bouwen van een woning, Voogd 
van Dijkstraat 4 (3 september 2022)
Zuidwolde • het kappen van een berk, Boter-
diep Wz 39 (30 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: 

Rasquert • het realiseren van een monomest-
vergister, Kievesterweg 4 (1 september 2022)
Ulrum • het bouwen van een schuurwoning, 
nabij Ceres (K7) (24 augustus 2022)
Warffum • het plaatsen van zonnepanelen, Juf-
fer Marthastraat 9 A (1 september 2022)

De datum waarop het besluit is genomen staat 
tussen haakjes vermeld.

Geweigerde vergunning
Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning geweigerd voor:

Eemshaven • het op- en/of overslaan nieuwe 
goederen en stoffen, Eemshornweg 1-3 en 
9-10  (2 september 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.

Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een mel-
ding in kader van het Activiteitenbesluit ontvan-
gen voor:

Uithuizermeeden • het plaatsen van een prop-
aantank, Havenweg 4 (29 augustus 2022)
Ulrum • het plaatsen van een bovengrondse 
brandstofopslag, Haarlanden 1 (25 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:

Winsum • het organiseren van Lichtweek Win-
sum met gondelvaart 19 t/m 24 september 
2022,  (3 september 2022)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks 
bij een besluit is betrokken, kan binnen zes we-
ken daartegen een gemoti veerd be zwaar indie-
nen 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 besluit omgevings-
vergunning Westerweg 2 in Eenrum
Burgemeester en wethouders hebben op 31 
augustus 2022, op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een om-
gevingsvergunning verleend voor het plaatsen 
van twee kleine windmolens op de locatie Wes-
terweg 2 in Eenrum (uitgebreide procedure).

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter 
inzage gelegen, van deze gelegenheid tot het in-
dienen van zienswijzen is geen gebruik gemaakt.

Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken liggen vanaf 10 september 2022 gedu-
rende 6 weken tijdens kantooruren bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, 
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. Als u 
de stukken wilt inzien, maakt dan een afspraak 
via 088-3458888.

Beroep
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag waarop het besluit 
ter inzage is gelegd beroep instellen. 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 stu-
ren of afgeven bij de centrale balie van de recht-
bank. Rechtbank Noord Nederland, sector be-
stuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

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 waarte-

gen u beroep instelt of
 - het ontwerpbesluit en uw zienswijze
 - eventuele documenten waarmee u uw stand-

punt kunt onderbouwen

Houdt u er rekening mee dat u voor het indie-
nen van een beroepschrift griffierechten ver-
schuldigd bent.

Een beroepschrift schorst de werking van een 
besluit niet. Op het moment dat u een be-
roepschrift 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 besluit
omgevingsvergunning nabij
Groningerweg in Noordwolde
Burgemeester en wethouders hebben op 30 
augustus 2022, op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omge-
vingsvergunning verleend voor het renoveren 
van Ellerhuizerbrug op de locatie nabij Gronin-
gerweg in Noordwolde (uitgebreide 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 bijbehorende 
stukken liggen vanaf 9 september2022 gedu-
rende 6 weken tijdens kantooruren bij de pu-

blieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, 
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. Als u 
de stukken wilt inzien, maakt dan een afspraak 
via 088-3458888.

Beroep
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag waarop het besluit 
ter inzage is gelegd beroep instellen. 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 beslis-

sing
 - 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 waarte-

gen u beroep instelt of
 - het ontwerpbesluit en uw zienswijze
 - eventuele documenten waarmee u uw stand-

punt kunt onderbouwen

Houdt u er rekening mee dat u voor het indie-
nen van een beroepschrift griffierechten ver-
schuldigd bent.

Een beroepschrift schorst de werking van een 
besluit niet. Op het moment dat u een be-
roepschrift 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.

Vergunning(aanvraag) inzien

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

 - Beleidsmedewerker Samenleving B 
(Wonen Leefbaarheid)

 - Medewerker Ontwerp Voorbereiding 
Infra A

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Vacatures 

Vergunningaanvragen en -besluiten

Werk aan de weg
Zie het overzicht op
hethogeland.nl

http://hethogeland.nl/vacatures

