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WOZ I Aardbevings-
schade van invloed 
op waarde
Eigenaren van onroerend goed kun-
nen vanaf 17 november hun aardbe-
vingsschade melden bij de gemeen-
te. 

De hoogte van de schade wordt verrekend 
bij de bepaling van de WOZ-waarde van de 
woning of het bedrijf. Dat heeft gevolgen 
voor de hoogte van de onroerendezaakbe-
lasting in 2023. Die wordt dan lager. Het gaat 
om schade aan woningen en andere gebou-
wen die op 1 januari 2023 nog niet hersteld 
is.

Alle eigenaren van onroerend goed ont-
vangen deze week een brief met informatie 
over de regeling en een persoonlijke toe-
gangscode. Met die code kan de schade via   
hethogeland.nl/schaderapport worden ge-
meld. Als u de schade voor 1 januari 2023 
meldt dan kan deze nog verwerkt worden 
voordat u de aanslag gemeentelijke belas-
tingen van 2023 ontvangt. 

Beschikt u niet over internet dan kunt u op 
werkdagen tijdens kantooruren een afspraak 
maken voor het scannen van het schade-
rapport: tel. 088 - 345 8888.

Als u een chronische ziekte of aan-
doening heeft, zorgt dat soms voor 
meer afval zoals incontinentie-, sto-
ma- of dialysemateriaal. Of materiaal 
voor thuisbeademing en sondevoe-
ding. Dit noemen we medisch afval. 

Als u veel medisch afval heeft, kunt u een ex-
tra grijze container aanvragen. Dat is gratis. 
Ook het legen van deze container is gratis. 
Maakt u gebruik van een (ondergrondse) 
container voor meerdere huishoudens? Dan 
kunt u een extra milieupas aanvragen, speci-
aal voor medisch afval. U kunt dat dan gratis 
in uw (ondergrondse) container kwijt. 

U kunt een container of milieupas 
voor medisch afval aanvragen via  
hethogeland.nl/afval. U heeft een bewijs 
nodig dat u het materiaal gebruikt. Dat kan 
bijvoorbeeld een pakbon, een factuur of een 
vergoedingenoverzicht van uw verzekeraar 
zijn.

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u met een 
basiszorgverzekering geen collectivi-
teitskorting meer. Dit betekent dat u 
een hogere premie gaat betalen. Daar-
om is het belangrijk om te kijken of 
uw huidige zorgverzekering nog bij u 
past. Tot eind dit jaar kunt u overstap-
pen naar een andere zorgverzekering.

Wilt u graag weten of u een passendeverze-
kering heeft en niet te veel betaalt? Heeft u 
daarbij hulp nodig? Kom langs op een van de 
inloopspreekuren in de bibliotheken van Het 
Hogeland. 

Dit kan van 21 november tot en met 15 de-
cember.   

Bibliotheek Winsum – R.Praediniusstraat 2
Maandag  13.00-15.00 uur
Donderdag     13.00-14.00 uur 

Bilbiotheek Bedum - Kapelstraat 9
Dinsdag       11.00- 12.00 uur
 
Bibliotheek Leens -  R. Ritzemastraat 2    
Dinsdag       09.30-11.30 uur
 
Bibliotheek Uithuizen – Blink 1c 
Woensdag  09.00-11.00 uur
 
Wegwijs op Poliswijzer
Vrijwilligers van de bibliotheek zitten dan voor 
u klaar. Zij maken u graag wegwijs op de site 
van Poliswijzer. Op deze site kunt u alle verze-
keringen vergelijken en kijken welke het best 

bij u past. Op woensdag 14 december – het 
inloopspreekuur in Uithuizen -  zijn er ook ex-
perts van Poliswijzer om u te adviseren bij het 
maken van uw keuze. 

Medisch afval I Gratis extra 
container of milieupas 

Zorgverzekering op maat? | Kom 
naar het inloopspreekuur  

Zoutkamp I 
Inloopavond 25 
november 2022
Op vrijdagavond 25 november or-
ganiseert de gemeente een tweede 
inloopbijeenkomst voor inwoners 
van Zoutkamp en omgeving over de 
opvang in de Marnewaard. 

De bijeenkomst is in de Deurenloods 
(ZK86) en duurt van 19.00 tot 21.30 uur. U 
kunt daar in gesprek met de burgemeester 
en vertegenwoordigers van het COA en de 
politie. 

De gemeente wil graag voldoende tijd 
hebben voor gesprekken. Daarom zijn ge-
spreksblokken van een half uur ingesteld 
waarop u zich kunt inschrijven. Dat kan via 
het nieuwsbericht op hethogeland.nl. Die 
vindt u door te klikken op het zwarte blokje 
‘Nieuws’ op de startpagina. Vindt u het lastig 
een digitale reservering te maken dan kunt 
u bellen met de gemeente: 088 – 345 88 88. 
Er wordt dan een afspraak voor u gemaakt. 
U kunt inschrijven tot donderdag 24 novem-
ber,18.00 uur. 

Straatverlichting | 
Storingen melden 
We krijgen momenteel veel meldingen 
over kapotte straatverlichting op meer-
dere plekken in de gemeente. 

Sommige storingen duren al langer dan 6 weken. 
Dit is natuurlijk zeer vervelend en niet wat we wil-
len. Enexis, de eigenaar van het ondergrondse 
net voor de straatverlichting, geeft aan dat ze er-
van weten en werken aan een oplossing.

Is een straatlantaarn bij u in de buurt kapot? 
Meld de storing dan via hethogeland.nl/melden. 
U kunt ons ook bellen: 088 - 345 8888. Vermeld 
daarbij het lichtmastnummer. Dit vindt u op de 
straatlantaarn of op het kaartje van het digitale 
meldingsformulier. Zo weten wij waar precies een 
lantaarn kapot is en kan een aannemer of Enexis 
het oplossen.

Heeft u geur- of geluidsoverlast van 
bedrijven in uw omgeving? Met de 
Hinderapp ziet u meteen of de over-
last al gemeld is en waar het wordt 
ervaren. Is de overlast nog niet ge-
meld? Doe dit dan makkelijk en snel 
via hinderapp.nl.

Hinderapp
De Hinderapp is ontwikkeld door de gemeen-
ten Eemsdelta en Het Hogeland, provincie 
Groningen en Omgevingsdienst Groningen 
(ODG). Door de Hinderapp te gebruiken, 
kunnen die organisaties zien wat er in uw 
woonomgeving gebeurt. Dat is belangrijke in-
formatie bij het maken van nieuwe provincia-
le of gemeentelijke plannen of het aanpassen 
ervan. Ook helpt u mee uw omgeving veiliger 
en schoner te houden. 

Kaart
Nieuw in de Hinderapp is dat u, zonder in-
loggen, op een kaart van uw omgeving ziet 
waar op dat moment geur- en geluidsoverlast 
is gemeld. Zelf melding doen is simpel. Geef 
na inloggen aan waarvan u overlast ervaart 

en geef een korte omschrijving. Is uw mel-
ding een milieuklacht? Dan wordt u via de 
Hinderapp op de hoogte gehouden.

Staat van Groningen
De informatie die via de Hinderapp binnen-
komt, is ook te zien op de website De Staat 
Van Groningen, staatvangroningen.nl/nieuw. 
Hier staat informatie in cijfers en op kaarten 
over bijvoorbeeld het milieu in de provincie. 

Melden via telefoon
Het blijft ook mogelijk om geur- of geluids-
overlast van bedrijven telefonisch te melden. 
Bel naar de Milieuklachtenlijn van de ODG 
via 050 - 318 0000.

Voorbeeld interactieve kaart
 

Werk aan de weg
Kijk voor wegwerkzaamheden in onze gemeente 
op: hethogeland.nl/werkaandeweg

Hinderapp I Inzicht in geur- en 
geluidsoverlast

Marnewaard | 
Schademelding bij de 
gemeente
Hebt u schade aan persoonlijke be-
zittingen die veroorzaakt zijn door 
bewoners van de Marnewaard? 

Dan kunt u dat melden bij de gemeente via  
verzekeringen@hethogeland.nl. De ge-
meente neemt dan contact met u op en 
handelt de schade af. 
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Vergunningaanvragen en -besluiten
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Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel, De 
Esdoorn 5 (10 november 2022) • Het wijzigen 
van de gevel, Molenweg 4 (7 november 2022) 
• Het plaatsen van balkons, Molenweg 3 en 5 
(7 november 2022) • Het plaatsen van tijdelijke 
huisvesting, Oude Dijk 2 (4 november 2022) • 
Het bouwen van een woning, Poelsnip (kavel 
573) (4 november 2022)
Eenrum • Het realiseren van een showroom, 
Zuiderstraat 1 (10 november 2022)
Hornhuizen • Het bouwen van een woning, 
Dijksterweg 6A (7 november 2022)
Kantens • Het vervangen van een duiker en 
het aanbrengen van een dam met duiker, 
Kooistraat 20 en Meidoornstraat (7 november 
2022)
Leens • Het kappen van een berk, Proosdij 23 
(10 november 2022) • Het uitvoeren van groen-
onderhoud en het aanleggen van een pad, 
Wierde 40 (10 november 2022)
Pieterburen • Het kappen van een spar, Hoofd-
straat 78 (9 november 2022)
Uithuizen • Het bouwen van 29 woningen, Wil-
genbos (8 november 2022)
Winsum • Het plaatsen van een dakkapel, ‘t 
Olde Hof 43 (10 november 2022) • Het renove-
ren van de woning, Oosterstraat 13 (7 novem-
ber 2022) • Het verbouwen van een boerderij 
naar een woning, Winsumermeeden 1A (4 no-
vember 2022)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Baflo • Het plaatsen van een informatiebord, 
nabij Winsumerweg (9 november 2022)
Lauwersoog • Het aanleggen van een tijdelij-
ke slibhub, Haven (naast nr. 30) (9 november 

2022)
Sauwerd • Het intern wijzigen van de woning, 
Stationsstraat 11 (10 november 2022) • Het 
plaatsen van een raam, Kromme Elleboog 4 
(10 november 2022)
Uithuizen • Het vervangen van gevelreclame 
en een zuil, Industrieweg 16A (8 november 
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.

Verleende vergunning

Leens • Burgemeester en wethouders hebben 
een alcoholvergunning verleend voor Hoofd-
straat 6 in Leens (12 november 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:
Rasquert • Het veranderen van het bedrijf, 
Oude Weersterweg 2 (4 november 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:
Usquert • Het organiseren van een Sinter-

klaasintocht op 19 november 2022, Dorp Us-
quert (12 november 2022)
Leens • Het organiseren van een ijsfestijn van 
27 t/m 30 december 2022, nabij Breekweg (12 
november 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.

Besluit ambtshalve wijzigen 
omgevingsvergunning, 
Wierhuisterweg 49 in Pieterburen.

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Het Hogeland, maakt bekend 
dat zij besluiten de omgevingsvergunning mili-
eu van de locatie, Wierhuisterweg 49 in Pieter-
buren ambtshalve te wijzigen.
Beroep Tegen dit besluit kunnen belangheb-
benden beroep instellen bij de Rechtbank 
Noord-Nederland binnen zes weken vanaf de 
dag dat het ter inzage is gelegd.
Als onverwijlde spoed dit vereist kan ook een 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 
9700 AD Groningen). 
Inwerkingtreding Deze vergunning treedt in 
werking op de dag na afloop van de beroepster-
mijn. Als er een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is gedaan, treedt deze vergunning niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. 
Informatie Heeft u naar aanleiding van deze 
brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u 
contact opnemen met de heer J.H. Alting van 
de Omgevingsdienst Groningen via telefoon-
nummer: 0598-788000.

Ontwerpbesluit ambtshalve 
wijzigen omgevingsvergunning, 
Ellerhuizen 30 in Bedum.

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Het Hogeland, maakt bekend 
dat zij voornemens besluiten de omgevingsver-
gunning milieu van de locatie, Wierhuisterweg 
49 in Pieterburen ambtshalve te wijzigen.
Zienswijze Gedurende de periode dat het ont-
werpbesluit met de daarbij behorende stukken 
ter inzage ligt, heeft eenieder de mogelijkheid 
om zienswijzen over het ontwerpbesluit naar 
voren te brengen. Het naar voren brengen van 
zienswijzen kan zowel mondeling als schrifte-
lijk. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Het Hogeland. Voor 
het mondeling indienen van een zienswijze 
dient een afspraak te worden gemaakt. Hier-
voor kan contact worden opgenomen met de 
gemeente Het Hogeland via telefoonnummer:  
088-3458888.
Informatie Heeft u naar aanleiding van deze 
brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u 
contact opnemen met het Klant Contactcen-
trum van de gemeente Het Hogeland via tele-
foonnummer: 088-3458888.

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

Openbare hoorzittingen
De onafhankelijke commissie bezwaar-
schriften kan de gemeente adviseren in een 
bezwaarprocedure. Voordat de commissie 
advies geeft, vindt er een hoorzitting plaats. 
Wilt u een zitting bijwonen? Kijk dan op  
hethogeland.nl/hoorzittingen. 

Op 14 november heeft gemeente Het 
Hogeland een Bewustwordingsdag 
‘ondermijning’ georganiseerd. Tijdens 
deze dag konden medewerkers en be-
stuurders kennis maken met verschil-
lende vormen van ondermijning en le-
ren om signalen te herkennen. 

Verschillende vormen van 
ondermijning
Criminelen maken voor hun activiteiten gebruik 
van normale bedrijven en diensten. Hierdoor 
vervagen regels en neemt het gevoel van on-
veiligheid toe. Dit effect heet ‘ondermijning’. 
Ook binnen gemeente Het Hogeland vindt on-
dermijning plaats. Daarom is de aanpak daar-
van een belangrijk aandachtspunt voor de ge-
meente. 

Signalen melden
Niet alleen de gemeente en de politie letten op 
signalen. Ook de ogen en oren van inwoners 
en ondernemers zijn belangrijk. Sommige cri-
minaliteit zie je niet als je niet goed kijkt terwijl 
het onder je neus gebeurt. De buurman die een 
hennepkwekerij op zolder heeft, bijvoorbeeld. 
Of een bestelbus waaruit ‘s avonds laat een 
container wordt leeggegooid in een sloot. Er 
zijn verschillende signalen om drugscriminali-

teit te herkennen. Denk bijvoorbeeld aan bus-
jes die laden en lossen op vreemde tijdstippen, 
stankoverlast of dure auto’s. Mensen die de 
signalen van ondermijning willen leren herken-
nen kunnen hun kennis testen op de website 
nietondermijnneus.nl. Hiermee kunnen inwo-
ners en ondernemers de signalen van onder-
mijning in hun buurt sneller herkennen en deze 
melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem. 

Vanaf 14 november kunnen huisei-
genaren, startende huizenkopers en 
organisaties met plannen voor duur-
zame projecten een aanvullende le-
ning aanvragen. 

Via de website van Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (snn.nl) kunnen de lenin-
gen worden aangevraagd en leest u meer 
over de voorwaarden.

Het gaat om de volgende vier 
leningen:

Starterslening
Wilt u voor het eerst een huis kopen maar is 
de hypotheek die u van de bank kunt krijgen 
niet genoeg? Dan kan een aanvullende star-
terslening u helpen.

Stimuleringsregeling
Hiermee kunt u uw eigen huis aanpassen of 
verduurzamen. Bijvoorbeeld om er langer in 
te kunnen blijven wonen.

Verzilverlening
Gaat u over 10 jaar of eerder met pensioen? 
Dan kunt u met deze lening uw huis aanpas-
sen of verduurzamen.

Zakelijke stimuleringslening
Voor organisaties die hun gebouw willen ver-
duurzamen. Bijvoorbeeld door het gebouw 
beter te isoleren. Of om samen projecten op 
te zetten voor duurzame energieopwekking.

De gemeente stelt de leningen beschikbaar. 
SNN voert de regelingen uit samen met 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Neder-
landse gemeenten (SVn). SNN beoordeelt 
de aanvragen. Als SNN de aanvraag goed-
keurt dan verleent SVn daarna de lening.

Bewustwording | Samen 
sterk tegen ondermijning

Duurzaamheid | Duurzame leningen 
voor inwoners en organisaties


