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Bijeenkomst | Toekomst van de landbouw 
in Het Hogeland

Wmo-vervoer | Reizen tijdens feestdagen

Inloopavond | EemsEnergyTerminal en Waterstofnetwerk Noord 
Nederland in Roodeschool 

Actie | Bomen zijn de baas

Informatiebijeenkomst | Plannen 
Oud-Obergum

Op woensdag 7 december is er in de raads-
zaal van het gemeentehuis in Uithuizen een 
bijeenkomst van de gemeenteraad en het col-
lege over de toekomst van de landbouw in Het 
Hogeland. Er komen deze avond enkele in-
spirerende sprekers. Ook inwoners en andere 
belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 
19.00 uur. 

Na een openingswoord  geven de sprekers 
vanuit verschillende invalshoeken antwoord op 
de volgende vragen:
 - Wat zijn positieve kansen voor de landbouw 

in Het Hogeland?
 - Waar zou meer aandacht voor moeten zijn in 

Het Hogeland?
 - Welke angstbeelden moeten niet uitkomen?

Na de bijdrage van de sprekers volgt een pa-
neldiscussie. Aanwezigen worden uitgenodigd 
hieraan deel te nemen. Wethouder Arjen Nolles 
vat de opbrengst samen en sluit de avond af. 
De bijeenkomst is openbaar en voor iedereen 

toegankelijk. Ook wordt de avond live ge-
streamd via raadhethogeland.nl.

Over de bijeenkomst 
Landbouw is een van de thema’s 
uit het coalitieakkoord 2022-2026 
‘Samen bouwen’. Het college wil de 
komende jaren de dialoog aangaan 
vanuit vertrouwen en samenwerking 
met inwoners in het landelijk gebied. 
En zo meer ambtelijke expertise en 
kennis over de veranderingen in het 
landelijk gebied ontwikkelen. Deze 
bijeenkomst draagt hieraan bij. De 
komende jaren volgen er meer bij-
eenkomsten met thema’s uit het co-
alitieakkoord.

Tijdens de feestdagen hanteren vervoerders 
andere tijden en reserveringsmogelijkheden. 
Voor Wmo- en Hubtaxiritten is het daarom 
belangrijk om de ritten tijdens de kerstdagen 
vroegtijdig te reserveren. Alleen dan kan ge-
garandeerd worden dat het vervoer op het ge-
wenste tijdstip plaatsvindt. Op 25 en 26 decem-

ber en op 1 januari worden geen vaste ritten 
gereden. Als u wel gebruik wilt maken van de 
taxi bestel die dan apart. Tijdens oud en nieuw 
wordt er na 21.00 uur niet meer gereden. Op 
nieuwjaarsdag start het vervoer weer om 7.00 
uur. Het reserveren van een rit kan via 0800-
0567 of www.uvovervoer.nl. 

Op dinsdag 13 december organiseert het Ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat in Roodeschool een inloopavond over 
twee grote energieprojecten in uw omgeving. Het eerste project 
is de EemsEnergyTerminal; waarbij in de Eemshaven LNG wordt 
geïmporteerd. Het ontwerp-besluit over de definitieve vergunnin-
gen komt binnenkort ter inzage. Tijdens de avond krijgt u infor-
matie over het project en de procedure. Naar verwachting start 
kort na de avond de inspraakperiode. Dat wordt dan ook hier 
aangekondigd. Op de avond en in de aankondiging hoort u hoe 
u eventueel een zienswijze kunt indienen.
Het tweede project is het waterstofnetwerk Noord-Nederland 
Noord. Hynetwork Services is van plan een netwerk van be-
staande en nieuwe leidingen aan te leggen voor transport van 
waterstof. Dit project begint met het ter inzage leggen van het 
voornemen en een voorstel voor participatie. Op de avond krijgt 
u informatie over de plannen en de procedure. Wilt u direct rea-
geren? Dan is er iemand beschikbaar die uw reactie kan noteren. 
U bent van 18.30 tot 20.30 uur welkom in Hotel Ekamper in 
Roodeschool (Oosteinde). Er zijn informatiepanelen en project-
leiders van het ministerie en van beide organisaties bij wie u vra-
gen kunt stellen. Voor meer informatie: www.eemsenergytermi-
nal.nl en www.hynetwork.nl/voor-de-omgeving/noord-nederland

Kan uw tuin of erf wel een boom, haag of zelfs 
bosschage gebruiken? Doe dan mee met de 
plantactie ‘Bomen zijn baas’, ondersteund door 
de gemeente Het Hogeland. Via planboomgro-
ningen.nl kunt u bestellen en profiteren van for-
se korting op 15 soorten jonge boompjes. De 
inheemse boompjes van ongeveer 60-80 cm 
kunt u kopen voor twee euro per stuk. Op 3 en 
4 februari 2023 kunnen de bestellingen worden 
afgehaald aan de Wierdaweg in Winsum (par-
keerplaats bij zwembad). Er zijn 3.500 boom-
pjes beschikbaar. Tot tien bomen (of struiken) 
wordt de aanvraag in principe goedgekeurd, 
zolang de voorraad strekt. Vanaf tien stuks be-
oordeelt het team van Plan Boom de aanvraag.

De afgelopen maanden hebben we gesprek-
ken gevoerd in een klankbordgroep waarin 
ideeën zijn opgehaald over de toekomst van 
Oud-Obergum. Graag praten wij inwoners van 
Winsum en andere geïnteresseerden bij over 
de ideeën die tot nu toe zijn besproken. We no-

digen u daarom uit voor een informatieavond 
op dinsdag 13 december om 19:00 in zalen-
centrum De Hoogte. U kunt zich hiervoor tot 
10 december aanmelden via: sven.vanbeek@
rizoem.nl. Dit is nodig door de beperkte ruimte 
in de zaal.

WOZ | Controle gegevens
Een aantal huiseigenaren is onlangs verzocht 
om de gegevens te controleren die wij gebruiken 
voor de bepaling van de WOZ-waarde. Van de 
mogelijkheid om te reageren is op grote schaal 
gebruik gemaakt. Wij ontvingen maar liefst ruim 
1.600 reacties. Dat is 30 procent van het totale 
aantal dat een verzoek heeft ontvangen. Lande-
lijk ligt dat cijfer op hooguit 20 procent. De Hoge-
landsters onderscheiden zich dus flink.

Dankzij de verstrekte gegevens kunnen wij 
onze administratie verbeteren. Daardoor kan de 
WOZ-waarde beter worden bepaald en voorko-
men we dat er achteraf wijzigingen nodig zijn. 

De mogelijkheid voor woningeigenaren om de 
gegevens vooraf te controleren wordt waar-
schijnlijk in de hele gemeente ingevoerd. Dit jaar 
hebben we het aantal nog beperkt.
De eigenaren die gereageerd hebben, kunnen 
er zonder meer op vertrouwen dat hun gegevens 
in goede handen zijn. Die worden alleen gebruikt 
voor de bepaling van de WOZ-waarde. Andere 
gemeentelijke diensten of derde partijen hebben 
er geen inzage in.
Het gemeentebestuur dankt iedereen die mede-
werking heeft verleend hartelijk!

Dienstverlening | Sluiting
Op vrijdag 9 december zijn de balies in Winsum en Uithuizen de hele dag gesloten. Er is dan een 
cursus voor medewerkers. Kijk voor alle openingstijden op www.hethogeland.nl/contact
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VERGUNNINGAANVRAGEN

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:

Bedum • het realiseren van 6 appartementen, 
Molenweg 7 (21 november 2022)
Eppenhuizen • het versterken van een kerk, 
Eppenhuizerweg 6 (21 november 2022)
Kantens • het kappen van 8 bomen, Kooistraat 
47 (23 november 2022)
Lauwersoog • het bouwen van een machine-
kamer, Haven 28 (21 november 2022)
Roodeschool • het verstevigen van de onder-
slagbalk, M.H. Trompstraat 29 (23 november 
2022)
Roodeschool • het plaatsen van een kleine 
windturbine, Radsweg 13 (21 november 2022)
Uithuizen • het plaatsen van een tijdelijke 
school, Wilgenhof 36 (25 november 2022)
Uithuizen • het kappen van een wilg, St Ja-
cobsdrift 9 (23 november 2022)
Uithuizen • het kappen van 40 bomen, Menke-
maweg 2 (23 november 2022)
Uithuizen • het plaatsen van een beschoeiing, 
Botter 1 (22 november 2022)
Uithuizermeeden • het vervangen van een 
dakkapel, Hoofdstraat 244 (23 november 2022)
Vierhuizen • het verbouwen van het hoofdge-
bouw, Hoofdstraat 49 (22 november 2022)
Winsum • het uitbreiden van de woning, K. ter 
Laanstraat 18 (25 november 2022)
Winsum • het renoveren van het dak, Schap-
halsterzijl 4 B (22 november 2022)
Zoutkamp • het kappen van een es, De Schans 
8 (22 november 2022)
Zuidwolde • het verlengen van de instandhou-
dingstermijn van een tijdelijke woonunit, Oos-
terseweg 37 (23 november 2022)
Zuidwolde • het uitbreiden van de woning, 
Noordwolderweg 32 (21 november 2022)
Zuidwolde • het aanleggen van middenspan-
ningskabels, Wolddijk (21 november 2022)

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:

Adorp • het veranderen van de woning, bou-
wen van een schuur, stookhut en vlonder, Pad-
depoelsterweg 5 (26 november 2022)
Baflo • het plaatsen van een aanduidingsbord, 
Tinallingerweg 2o (18 november 2022)
Bedum • het plaatsen van tijdelijke huisvesting, 
Oude Dijk 2 (24 november 2022)
Uithuizen • het leggen van een lagedrukgas-
leiding, Wilgenbos en Wilgenhof (22 november 
2022)
Uithuizen • het plaatsen van 2 dakkapellen en 
het renoveren van een dakconstructie, Heer-
dweg 24 (18 november 2022)
Uithuizermeeden • het vervangen van de aan-
bouw, Hoofdstraat 27 (26 november 2022)
Usquert • het plaatsen van twee dakkapellen, 
Wadwerderweg 86 (26 november 2022)
Usquert • het bouwen van een woning, Wad-
werderweg 107 (26 november 2022)
Usquert • het plaatsen van zonnepanelen, 
Wadwerderweg 91 A (26 november 2022)
Winsum • het legaliseren van een schuur, Win-
sumerdiep 6 (25 november 2022)
Winsum • het intern wijzigen van de indeling en 
toevoegen van een verdiepingsvloer, Het Aan-
leg 3 (24 november 2022)
Zuurdijk • het plaatsen van een kleine windmo-
len, Ewer 5 (18 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.

EVENEMENTENVERGUNNING

De burgemeester heeft een evenementenver-
gunning verleend voor:

Kantens • het organiseren van schaatsen op 
een mobiele kunstijsbaan 21, 24, 25 en 28 
december 2022, Oosterweg 4 (18 november 
2022)
Roodeschool • het organiseren van een kerst-
wandeling en markt op 23 december 2022, 
Lösploats en in het dorp (17 november 2022)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks 
bij een besluit is betrokken, kan binnen zes 
weken daartegen een gemoti veerd be zwaar 
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.

Ontwerpbesluit Archeologisch 
Rijksmonument
De minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap maakt bekend dat zij voornemens is een 
vergunning te verlenen voor 

het uitbaggeren van een gracht op het perceel 
met de kadastrale aanduiding: Winsum H - 14 
(rijksmonumentnummer 46159 / locatie Maar-
huizen 1) in Winsum.

Inzien
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 2 december 2022 
gedurende 6 weken ter inzage. 
U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij 
de publieksbalie van het gemeentehuis in 
Uithuizen, Hoofdstraat West 1. Als u de stukken 
wilt inzien, maakt u dan een afspraak via 
088 - 345 8888. 

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. 

Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw 
naam, adres en de datum. Uw zienswijze dient 
verder te vermelden tegen welk besluit die is 
gericht en dient de redenen daarvoor te bevat-
ten.

Vergunningaanvragen en -besluiten

 - Open sollicitatie

 - Adviseur Openbare Orde en 
Veiligheid

 - Casemanager Jeugd

 - Wmo consulent

 - Teamleider/coach HRM

 - Senior medewerker 
datacenter/infrastructuur

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Vacatures 

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

Stichting Buurkracht is een onafhankelijke stichting die gelooft in 
de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, 
groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt.

Heeft uw grote
dak asbest?
Verdien de
saneringskosten
terug!
Is uw dak minimaal 400 m2?
Maak er een zonnedak van en ontvang 
jaarlijks een financiële vergoeding.

Meer weten?
Buurkracht organiseert een informatieavond 
op de volgende data:
Donderdag 8 december 2022 - Start 19:30 uur 
(Inloop 19:00 uur)
De Huiskamer van Leens - Brouwerij 1 Leens
Donderdag 15 december 2022 - Start 19:30 uur 
(Inloop 19:00 uur)
Dorpshuis De Fakkel - Oosterstationsstraat 14 
Uithuizen

De gemeente Het Hogeland ondersteunt het project SamenZONderAsbest

Meld je aan op buurkracht.nl/sza-het-hogeland

buurkracht.
Gladheidsbestrijding | Waar strooien we?
Moet u de weg op en is het vochtig en/ of is er mist? Dan is er mogelijk rijpvorming. Pas uw rijge-
drag aan; de wegen zijn mogelijk glad. Wij strooien als dat nodig is de wegen in onze gemeente om 
gladheid tegen te gaan. Bekijk hier onze strooiroutes per regio: hethogeland.nl/gladheidsbestrijding    

Afval | Voorkomen vastvriezen 
afval groene container
Door vorst kan uw keuken- en tuinafval vast komen te zitten in de groene con-
tainer. Die kan de inzamelwagen niet legen. Hieronder vindt u vijf tips om dat te 
voorkomen.
1. Leg proppen krantenpapier of droog gft-afval onderin de groene container. Dat 

absorbeert vocht en voorkomt dat afval aan de bodem vastvriest.
2. Laat vochtig groente- en fruitafval, theezakjes en koffiefilters eerst uitlekken. 

Hoe minder water er in het afval zit, hoe kleiner de kans op bevriezing. Heeft u 
toch erg vochtig afval voor de groene container wikkel het dan in een dun laagje 
krantenpapier.

3. Ook tuin- en bladafval bevat veel vocht. Leg dit niet op de bodem, maar gebruik 
eerst een laagje takken, een dunne krant of een stukje karton.

4. Werk met laagjes. Steek hier en daar een velletje krantenpapier tussen het af-
val. Zo is er minder kans dat de inhoud helemaal bevriest. 

5. Stamp het afval niet aan en maak vastzittend afval los van de wanden.

Maak van
uw dak een

energiecentrale
voor de buurt


