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 Vacatures 
Er staan 7 vacatures open bij de gemeente 
Het Hogeland. Kijk voor meer informatie op 

hethogeland.nl/vacatures

8 december 2022

Gemeenteraad I  
Vergadering

Op woensdag 14 december aan-
staande vergadert de gemeenteraad 
van Het Hogeland. De aanvang is 
om  16.30 uur. Op de agenda onder 
andere:

• Aanvullend krediet aanleg tweede ont-
sluitingsweg Lauwersoog

• Verordening maatschappelijke onder-
steuning 2023

• Aanvullende investeringen De Tirrel 
• Aanvullend krediet voor realisatie 

van De Tirrel
• Aanvullend krediet voor de kli-

maatbehandeling en de energie-
voorziening in de Tirrel 

• Budgetten voor beheer en exploi-
tatie van De Tirrel

• Lokaal Plan van Aanpak Versterking 
2023

• Najaarsnota 2022
• Belastingverordeningen en –tarieven 

2023  

Vergadering volgen
De raadszaal is toegankelijk voor pu-
bliek. Digitaal meekijken kan op  
raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de 
onderliggende stukken vindt u hier. 

Inspreken op agendapunt
Wilt u inspreken op een voorstel 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 
mogelijk (maar uiterlijk op dinsdag 13 de-
cember, 12.00 uur) bij de griffie te melden. 
Dit kan per mail via griffie@hethogeland.nl 
onder vermelding van uw naam en telefoon-
nummer. 

Eventuele wijzigingen vindt u op 
raadhethogeland.nl.

Drinkpakken zijn gemaakt van kar-
ton met een laagje plastic aan de 
binnenkant. Door dat laagje kun-
nen drinkpakken niet bij het oud 
papier. Maar drinkpakken kunnen 
wél goed worden hergebruikt. 

In de afvalscheidingsfabriek worden 
drinkpakken uit het afval gehaald. Ze 

gaan naar een fabriek waar  papier, folie 
en aluminium wordt gescheiden. Van die 
grondstoffen worden nieuwe dingen ge-
maakt zoals pennen, dozen en kranten-
papier.

Een leeg pak weggooien? Simpel: opvou-
wen, dop erop (die wordt ook hergebruikt) 
en in de grijze container. De rest wordt 
dus geregeld.

Na een lange voorbereiding zijn 
we eindelijk begonnen met de aan-
pak van de verkeersveiligheid van 
de Oosterstraat en Stationsstraat 
in Warffum. 

Aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra 
heeft de oude asfaltlagen verwijderd en 
is begonnen met het opnieuw asfalteren 
van de weg. Ze delen de weg daarvoor op 
in twee delen om de overlast te beperken. 
De eerste twee lagen asfalt zijn onlangs in 
het eerste deel van de weg aangebracht. 
De laatste asfaltlaag brengen ze volgend 
voorjaar aan. Voor die tijd wordt in kleine-
re werkvakken bestrating aangelegd. 

Wethouder Stefan van Keijzerswaard: 
“Dit project in is een mooi voorbeeld van 
hoe we na een lange aanloop en een paar 
hindernissen uiteindelijk in goede samen-
werking met inwoners en andere belang-
hebbenden een heel goed plan hebben 
gemaakt voor het opknappen en veiliger 
maken van de straten. Een belangrijk 
aandachtspunt voor zowel inwoners als 
gemeente. We vinden het belangrijk dat 
inwoners nu ook snel profijt hebben van 
het resultaat.”

Meer info over het project: 
hethogeland.nl/oosterstraatwarffum.

Afval | Hergebruik drinkpakken

Warffum | Werkzaamheden 
Oosterstraat en omgeving gestart

Graven | Behoud 
waardevolle exemplaren
Het college heeft de notitie ‘Waardevolle 
graven’ vastgesteld. 

Het college kan nu beslissen of een graf op de 
lijst van waardevolle graven komt die niet geruimd 
worden ook al is het grafrecht verlopen. Een graf 
op de lijst kan niet zonder toestemming van de 
gemeenteraad worden geruimd. Voor het onder-
houden van de waardevolle graven is geld nodig. 
Daarom vraagt het college de raad om tussen 
2023 en 2026 jaarlijks 30.000 euro beschikbaar 
te stellen voor het onderhouden van zulke graven.

Waarom doen we dit? 
Soms is een graf zo bijzonder dat we deze willen 
behouden. Bijvoorbeeld een graf van een persoon 
die lokaal, regionaal of (inter)nationaal van grote 
betekenis is geweest en daardoor nog altijd her-
innerd wordt. Of als het grafmonument bijzonder 
is door bijvoorbeeld het gebruikte materiaal, de 
vorm, symboliek of zeldzaamheid. 

Meer lezen? Kijk op hethogeland.nl/begraven.

Met een laag inkomen en weinig 
spaargeld kunt u voor uw thuis-
wonende kind(eren) tot 18 jaar een 
kledingpas aanvragen. Hiermee 
heeft u wat extra’s om kleren te ko-
pen voor uw kinderen. 

De pas kunt u bij verschillende modewin-
kels gebruiken. De waarde was 25 euro 
maar is vanaf nu 50 euro per kind. 

Heeft u de kledingpas 2022 al gehad? 
Dan krijgt u komende week een brief met 
een extra pas van  25 euro per kind. In 
2023 wordt de waarde van de kledingpas 
50 euro. 

De Kledingpas 2022 nog niet eer-
der aangevraagd? Kijk voor meer 
info over de voorwaarden op  
hethogeland.nl/meerdoen bij de regelin-
gen voor kinderen.    

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

Laag inkomen | Kledingpas voor 
kinderen nu 50 euro

Inclusie | Werkgroep 
Toegankelijk Hogeland
Afgelopen zaterdag was het Wereld Gehandicap-
tendag. Weet u dat er in Het Hogeland sinds kort 
een werkgroep Toegankelijkheid is? De werk-
groep vindt het belangrijk dat alle voorzieningen 
voor iedereen toegankelijk zijn. Dat vinden wij 
ook. Denkt u ook graag mee? Toegankelijk Ho-
geland nodigt u van harte uit om aan te sluiten! 

Aanmelden kan via c.vandewal@zorgbelang- 
groningen.nl. U ontvangt dan een bericht wan-
neer de werkgroep weer samenkomt.

Vrijwilligers I In het 
zonnetje
7 december was het Nationale Vrijwilli-
gersdag. In Het Hogeland worden deze 
week maar liefst 4417 vrijwilligers in het 
zonnetje gezet. 

Dit jaar krijgen zij een culinaire attentie. De orga-
nisaties die de vrijwilligers hebben aangemeld, 
zorgen voor het uitdelen. Wethouder Mariette de 
Visser was gistermiddag in de Meenschaar in Be-
dum om de eerste attenties aan de aanwezige or-
ganisaties te overhandigen.  

Sterke samenleving
Het Hogeland kent een groot netwerk van vrijwil-
ligers. Veel inwoners zetten zich belangeloos en 
met hart en ziel in voor hun club, buurt of vereni-
ging. Of helpen anderen in bijvoorbeeld de zorg 
of welzijn. Wethouder Mariette de Visser: “Die 
mensen  maken het verschil. Dankzij hun enorme 
betrokkenheid en persoonlijke motivatie houdenn 
organisaties en andere initiatieven hun bestaans-
recht. Zij houden onze Hogelandster samenleving 
sterk. Daarvoor willen we ze bedanken; dit jaar 
met een lokaal product.” 

Voor deze attentie van de gemeente heeft Centrum 
Vrijwilligerswerk Het Hogeland/Centrum Werk op 
Maat samenwerking gezocht met vijf enthousiaste 
bakkerijen uit de gemeente.

Dienstverlening I Sluiting balies

Op donderdag 15 december 2022 zijn de balies 
in Winsum en Uithuizen gesloten vanaf 15.30 
uur. Er is dan een kerstbijeenkomst voor mede-
werkers.

De gemeente het Hogeland inves-
teert in de toekomst en de leefbaar-
heid van de dorpen in de gemeen-
te. Ook het centrum van Winsum 
Noord, Oud-Obergum, krijgt bin-
nen het Centrumplan Winsum een 
oppepper. 

Het doel is een betere verbinding en meer 
eenheid in het gebied om het centrum te 
versterken. Met oog voor de natuurhis-
torische waarde van deze ‘Wierde van 
Waarde’. 

Uitnodiging bijeenkomst
13 december
De afgelopen maanden hebben we in-
tensieve gesprekken gevoerd in een 
klankbordgroep waarin ideeën zijn op-

gehaald over de toekomst van Oud- 
Obergum. Graag praten wij inwoners van 
Winsum en andere geïnteresseerden bij 
over de ideeën die tot nu toe in de klank-
bordgroep zijn besproken. 

We nodigen u daarom uit voor een infor-
matieavond op dinsdag 13 december om 
19:00 in Zalenverhuur- en Partycentrum 
De Hoogte. 

U kunt zich voor 10 december aan-
melden voor deze bijeenkomst via  
sven.vanbeek@rizoem.nl. Dit is nodig door 
de beperkte ruimte in de zaal. Lees meer op  
hethogeland.nl/centrumplanwinsum.

Winsum / Obergum | Informatiebijeenkomst
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Vergunningaanvragen en -besluiten

8 december 2022

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het bouwen van een gezondheids-
centrum, De Vrije Gang 2A (1 december 2022) 
• Het plaatsen van 2 windwokkels, Westerdijk-
shorn 17 (29 november 2022)
Den Andel • Het kappen van 2 essen, De 
Streekweg 20 (2 december 2022)
Eenrum • Het plaatsen van een kleine windmo-
len, Dwarsweg 1 (2 december 2022)
Kloosterburen • Het plaatsen van een wind-
wokkel, Groene Wierde 6 (1 december 2022)
Onderdendam • Het plaatsen van zonnepane-
len, Achterweg 5 (2 december 2022)
Usquert • Het kappen van een kastanjeboom, 
Streeksterweg 27 (2 december 2022)
Winsum • Het tijdelijk plaatsen van een staca-
ravan, Lombok 35 (28 november 2022) • Het 
kappen van een dennenboom, Tichelwerk 24 
(29 november 2022) • Het kappen van een 
eik, Regnerus Praediniusstr 13A (28 november 
2022)
Zoutkamp • Het aanbrengen/ vervangen van 
oeverbeschoeiing bij de Nieuwe Waterwerken 
in Zoutkamp, Sluis- gemalencomplex (30 no-
vember 2022) • Het vervangen van een gemaal, 
het renoveren en uitbouwen van een sluis, nabij 
Panserweg (perceel F3216 en K118) (29 no-
vember 2022) • Het aanleggen van een tijdelijk 
bouwterrein, nabij Panserweg en Hunsingoweg 
(percelen F3216, F3179, F3755, G697, F4152 
en F 4112) (29 november 2022)
Zuidwolde • Het aanleggen van middenspan-
ningskabels, Oosterseweg (2 december 2022) 
• Het vervangen van de waterleiding in de weg, 
Kruising Boterdiep - Schoolstraat/ Boterdiep - 
Tuinbouwstraat (30 november 2022)
Zuurdijk • Het kappen van 3 essen, Douwen 1 

(28 november 2022)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het kappen van drie berken, Thede-
mastraat 92 (2 december 2022) • Het plaatsen 
van een dakkapel, Fuut 15 (1 december 2022)
Kantens • Het verbouwen van een pand tot 6 
appartementen, Middelstumerweg 2 (2 decem-
ber 2022) • Het knotten van een iep, Stitswer-
derlaan 16 (1 december 2022)
Kloosterburen • Het vervangen van de kantine 
bij de ijsbaan, Henricus van Cappenbergweg 
37 (3 december 2022)
Lauwersoog • Het uitbreiden van de recreatie-
woning, Robbenoort 125 (1 december 2022) • 
Het vellen van bosschages, langs de Kustweg 
(1 december 2022)
Noordwolde • Het kappen van 2 wilgen, 1 
esdoorn en 1 iep, Kerkhoflaan 8 (1 december 
2022)
Onderdendam • Het kappen van 10 bomen, 
Stadsweg 1 (1 december 2022)
Pieterburen • Het kappen van een spar, Hoofd-
straat 78 (30 november 2022)
Sauwerd • Het plaatsen van een buitenwand 
met raamkozijn, Stationsstraat 27 (2 december 
2022)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, To-
renweg 38 (3 december 2022)
Wehe-den Hoorn • Het oprichten van een bij-
gebouw, Mernaweg 47 (30 november 2022)
Winsum • Het plaatsen van een dakkapel, ‘t 
Olde Hof 43 (1 december 2022) • Het herinrich-
ten van het terrein en het kappen van 4 essen, 
Meeden 1 (1 december 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:
Uithuizen • Het organiseren van Hogelandster 
Kerstival 17 december 2022, Menkemaweg 2 
(Menkemaborg) (1 december 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:
Leens • Een standplaatsvergunning voor olie-
bollenverkoop op 31 december 2022, De Brou-
werij 1 (3 december 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.

Kennisgeving ontwerpbesluit 
Alcoholwet W.H. Timersmastraat 5 
in Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders maken bekend 

dat zij het voornemen hebben om op grond 
van de Alcoholwet een vergunning te verlenen 
voor het uitoefenen van een horecabedrijf op 
de locatie W.H. Timersmastraat 5 in Wehe-den 
Hoorn (uitgebreide procedure). 
Het ontwerpbesluit is genomen op 1 december 
2022.
Inzage U kunt de ontwerp-vergunning en alle 
stukken die daarbij horen, inzien gedurende 
zes weken vanaf 8 december 2022. U kunt 
daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, 
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. Als 
u de stukken wilt inzien, maakt u dan een af-
spraak 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 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. 

Drukverschillen in het gasveld
De jarenlange gaswinning heeft 
voor drukverschillen gezorgd in het  
Groningen-gasveld. Zo is de druk in de 
ondergrond rondom Loppersum relatief 
hoog omdat de gasproductie daar in 2018 
is gestopt. In het zuiden is de druk lager. 
Deze druk is zich nu aan het vereffenen. 
Het aardgas stroomt van plekken met 
een hoge druk naar plekken met een lage 
druk. Dit proces veroorzaakt spanningen 
op breuken in de diepe ondergrond. Deze 
spanning kan vrijkomen in een reeks aan 
bevingen zoals in augustus en septem-
ber bij Uithuizen of (grotendeels) in één 
zwaardere beving zoals bij Wirdum op 8 
oktober.

Versterking 
Het risico op aardbevingen is de afgelopen 
jaren gemiddeld afgenomen maar is in het 
noordwesten van Groningen nog steeds 
relatief het hoogst. Voor de te versterken 
woningen geldt dat de beoordelingsme-
thoden, namelijk de Nederlandse Praktijk 

Richtlijn (NPR) en de typologie-aanpak, 
rekening houden met een relatief hogere 
dreiging in het gebied. Inwoners van Uit-
huizen en omgeving van wie de huizen nu 
versterkt worden of veilig verklaard wor-
den, kunnen er dus van uitgaan dat hun 
huis voldoende veilig is.

Nog tientallen jaren 
drukvereffening
De gaswinning is nu zo laag dat de be-
vingen die nu plaatsvinden vooral worden 
veroorzaakt door deze drukvereffening en 
nauwelijks nog worden beïnvloed door 
de huidige gasproductie. Pas als de druk 
overal gelijk is, zullen er geen gasbevin-
gen meer zijn. Daarom gaan de aardbe-
vingen door, ook als de winning uit het 
Groningen-gasveld helemaal gestopt is. 
Het proces van drukvereffening zal moge-
lijk nog tientallen jaren duren. De kans op 
zware aardbevingen, en het  totale aantal 
aardbevingen, neemt naar verwachting 
wel af en zal op een gegeven moment 
stoppen.

Voor meer informatie kunt u terecht op  
sodm.nl/groningen of stuur een mail naar 
info@sodm.nl.

Gaswinning | Hoe komt het 
dat de aardbevingen nog door 
blijven gaan in Groningen?

Bijeenkomst over 
aardbevingen Uithuizen

Op maandag 3 oktober 2022 heeft 
de gemeente Het Hogeland een 
bijeenkomst georganiseerd voor 
inwoners waar KNMI en SodM het 
bovenstaande nader hebben toege-
licht en vragen hebben beantwoord. 

Deze bijeenkomst is terug te kij-
ken op hethogeland.nl (zoek 
op: ‘bijeenkomst sodm’). Vra-
gen naar aanleiding van deze 
bijeenkomst kunt u sturen naar  
aardbevingen@hethogeland.nl.

Energiebesparing I Kom 
naar het Energiecafé
 
Wat zijn de beste bespaartips om een hoge ener-
gierekening te voorkomen? Tijdens het Energie-
café helpt Vakland Het Hogeland u op weg.
 
In het Energiecafé kunt u met energie coaches en tech-
nisch deskundigen om tafel met al uw vragen over ener-
giebesparing. Aan het eind van de avond gaat u naar huis 
met praktische tips voor uw situatie. In het Energiecafé 
hoort u ook wat u als dorp of wijk kunt doen. En wat een 
lokale energiecoöperatie voor het dorp kan betekenen. 
Voor wie het interessant vindt: aan het einde van de avond 
laat een energiecoach zien hoe een warmtebeeldcamera 
werkt.
 

Wanneer: dinsdag 13 december, 
19.30 uur (inloop 19.15 uur). 
Waar: ’t Wieshoes, Westervalge 5a,  
Warffum
Voor wie: voor iedereen die energie wil besparen

Meer weten over energiebesparing? Kijk op 
regionaalenergieloket.nl onder Het Hogeland. 

Vakland Het Hogeland organiseert het Energiecafé samen met de 
lokale energiecoöperaties en de Groninger Energiekoepel.


