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De gemeente Het Hogeland wil inwo-
ners met een uitkering helpen hun 
energierekening zo laag mogelijk te 
houden. Daarom kregen zij eerder dit 
jaar automatisch de energietoeslag 
van 1300 euro. Andere huishoudens 
met een lager inkomen kunnen de toe-
slag zelf aanvragen. Iedereen die de 
toeslag heeft gekregen of binnenkort 
nog krijgt, kan vanaf deze maand ge-
bruik maken van de extra regelingen 
om te besparen op energie.   

Hulp bij energie besparen 
De Kadokaart van het Energieloket is zo’n 
extra regeling. U kunt zelf kiezen waaraan u 
het bedrag besteedt. Dat kan voor een nieuw 

witgoed apparaat zijn, zoals een zuiniger koel-
kast of wasmachine (maximaal 450 euro). Of 
u kunt er energiebesparende producten zoals 
radiatorfolie, tochtstrippen en ledverlichting 
voor aanschaffen (maximaal 200 euro).

De Klussendienst van Werk op Maat uit Uit-
huizen biedt hulp bij het aanbrengen van uw 
energiebesparende producten in huis als u die 
nodig heeft. De Energiecoaches van de Gro-
ninger Energiekoepel geven u graag advies 
over energiezuiniger wonen.  

Brief in december
Heeft u voor 1 december de energietoeslag 
ontvangen? Dan krijgt u nog voor de kerst een 
brief. Hierin staat hoe u gebruik kunt maken 
van de Kadokaart. Ook leest u hoe u beroep 
kunt doen op de Klussendienst en de Energie-

coaches in Het Hogeland. Ontving u de ener-
gietoeslag van 1300 euro ná 1 december, dan 
krijgt u de brief iets later. 

Inwoners met een lager inkomen die de ener-
gietoeslag van 1300 euro nog niet hebben 
aangevraagd, kunnen dit tot en met 31 de-
cember 2022 doen. Bekijk de voorwaarden op 
hethogeland.nl/energietoeslag
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Het vriest nu regelmatig. Door vorst 
kan uw keuken- en tuinafval vast ko-
men te zitten in de groene container. 
En dan kan de inzamelwagen ze niet 
goed legen. Hier vindt u tips om dat te 
voorkomen: 

1. Plaats een 
klein houtje, bij-
voorbeeld een 
takje, tussen de 
deksel van de 
container. Zo 
voorkomt u vast-
vriezen.

2. Zet de groene container bij aanhoudende 
vorst binnen. Kan dan niet zoek dan een be-
schutte plek. Onder een afdak of uit de wind 
tegen een muur bijvoorbeeld.

3. Gebruik nooit zout of antivriesvloeistof om 
vastgevroren gft-afval te ontdooien. Die stoffen 
verstoren het composteren en antivriesvloei-
stof is schadelijk voor het milieu.

4. Verwacht u dat het keuken- en tuinafval in je 
groene container bevroren is? Maak het voor-
zichtig los met een schep voordat u de contai-
ner aan de straat zet.

Afval I Voorkomen vastvriezen in 
groene container

Energie besparen | Gratis advies en 
kadokaart voor inwoners met een 
lager inkomen

Met een laag inkomen en weinig 
spaargeld kunt u voor uw thuis-
wonende kind(eren) tot 18 jaar 
een kledingpas aanvragen. Hier-
mee heeft u wat extra’s om kle-
ren te kopen voor uw kinderen. 

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

Heeft u de kledingpas 2022 al gehad? 
Dan krijgt u 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 rege-
lingen voor kinderen.    

Laag inkomen |  
Kledingpas voor 
kinderen nu  
50 euro

Groenbeheer | 
Informatie op site
Hoe gaat de gemeente om met het be-
heer en onderhoud van bomen, ber-
men, beplanting en grasvelden? Waar-
om, hoe en wanneer doen we wat wel 
en wat niet? 

We krijgen hier veel vragen en opmerkingen 
over. Daarom hebben we informatie hierover 
op onze website gezet. 

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld het maai-
en van bermen, onkruidbestrijding en welke 
kwaliteitsniveaus we proberen te halen? Kijk 
dan hier: hethogeland.nl/groen 

Houtrook I U ziet het 
niet, maar het is er 
wel
Als u thuis uw houtkachel, pelletka-
chel of open haard aansteekt, ont-
staat er rook. Die rook bevat scha-
delijke stoffen waaronder fijnstof. 
Deze schadelijke stoffen veroorza-
ken luchtvervuiling en kunnen scha-
de aan de gezondheid van uzelf en 
anderen in uw omgeving opleveren. 
Ook wanneer u de rook niet meer 
ziet. 

Wilt u toch de kachel of open haard aanste-
ken? Kijk dan op stookwijzer.nu. Hier vindt 
u ook tips waarmee u de uitstoot van scha-
delijke stoffen kunt beperken.

Wist u dat…
Eén op de drie Nederlanders last heeft van 
het stoken van hout?

Blootstelling aan houtrook directe klachten 
van de luchtwegen kan geven zoals hoes-
ten en benauwdheid?

Ook via roosters en ramen bij de buren kan 
binnendringen?

U overlast kunt verminderen door de manier 
waarop u hout stookt?

Ervaart u overlast?
Ga altijd eerst in gesprek met de sto-
ker(s). De meeste mensen zijn bereid om 
hun stookgedrag aan te passen. Bijvoor-
beeld door de houtkachel minder vaak 
aan te doen. Lukt dat niet, dien dan een 
klacht in bij de gemeente, GGD of via  
Stookwijzer.nu. 

Meer informatie over de gevolgen van 
hout stoken voor het milieu en de gezond-
heid van uzelf en uw omgeving vindt u op  
milieucentraal.nl/stooktips

 Vacatures 
 - Open sollicitatie
 - Senior medewerker datacenter / infra-

structuur
 - Teamcoach Gegevenshuis

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/vacatures

WhatsApp service | 
Heeft u een vraag aan 
de gemeente? 
Wij zijn op werkdagen ook bereikbaar via 
WhatsApp. 

Stel uw vraag via telefoonnummer: 06 - 1145 
0530. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 
09.00 tot 17.00 uur. Persoonlijke/privacygevoeli-
ge informatie wisselen wij hier niet uit.
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Vergunningaanvragen en -besluiten
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Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Adorp • Het verbouwen van de schuur tot 2 ap-
partementen, Torenweg 2A (8-12-2022) 
Bedum • Het plaatsen van een dakopbouw, 
Ceresakker 11 (8-12-2022) • Het wijzigen van 
de gevel, Molenweg 4 (8-12-2022) 
Kloosterburen • Het plaatsen van een wind-
wokkel, Groene Wierde 6 (9-12-2022)
Onderdendam • Het plaatsen van zonnepane-
len, Achterweg 5 (8-12-2022)
Rottum • Het aanleggen van een uitrit, Usquer-
derweg 24 (6-12-2022) • Het plaatsen van 12 
zonnepanelen, Jacob Tilbusscherweg 8 (8-12-
2022)
Uithuizermeeden • Het vervangen van een 
dakkapel, Hoofdstraat 244 (8-12-2022)
Warffum • Het bouwen van een woning, Wes-
terhoffstraat 5 (7-12-2022)
Winsum • Het kappen van 7 iepen (herplant-
plicht), ten zuiden van Winsumerstraatweg 1 
(7-12-2022)
Zandeweer • Het realiseren van tijdelijke huis-
vesting, Trekweg 48 (7-12-2022)
Zoutkamp • Het kappen van een es, De 
Schans 8 (7-12-2022)
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:
Kloosterburen • Het organiseren van carnaval 
17 t/m 21 februari 2023, Hoofdstraat 53A (9-12-
2022)
Oosteinde • Het organiseren van een Oud en 
Nieuw feest 31 december 2022, Spijksterweg 
(parkeerplaats) (8-12-2022)
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.

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. 

Werk aan de weg

Uithuizermeeden, Meidoornweg
Bij Meidoornweg 36 in Uithuizermeeden is de weg in één richting dicht. De gemeente 
heeft ontheffing verleend voor het plaatsen van een kraan op de weg. De ontheffing 
geldt tot en met 16 december 2022.

Warffum, Oosterstraat
De Oosterstraat en een deel van de Stationsweg in Warffum zijn tot 28 april 2023 ge-
sloten. Borden langs de weg geven aan waar u langs kunt. De weg krijgt een nieuwe 
inrichting. Het werk wordt in gedeelten uitgevoerd.

Meer informatie
Groningenbereikbaar.nl 
(over provinciale wegen, van provincie Groningen)
Noorderzijlvest.nl/stremmingen 
(over vaarwegen, bruggen en sluizen, van waterschap Noorderzijlvest)

Rond de feestdagen zijn wij op andere 
tijden bereikbaar dan u van ons gewend 
bent:

Telefonische bereikbaarheid
Dinsdag 27 december tot en met vrijdag 6 janu-
ari 2023, van 09.00 uur tot 15.00 uur. U kunt ons 
bellen via 088 – 345 88 88. Voor spoedgevallen 
en calamiteiten buiten deze tijden zijn wij ook be-
reikbaar op dit nummer.

De gemeentehuizen in Winsum en Uit-
huizen zijn van dinsdag 27 december tot 
en met 6 januari 2023 open op de volgen-
de dagen:

Winsum:
Maandag 26/12 • gesloten
Dinsdag 27/12 • 08.30 tot 16.30 uur
Woensdag 28/12 • 08.30 tot 16.30 uur en van 
17.30 tot 20.00 uur
Donderdag 29/12 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 30/12 • 08.30 tot 12.30 uur

Maandag 2/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Dinsdag 3/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Woensdag 4/1 • 08.30 tot 16.30 uur en van 17.30 
tot 20.00 uur

Donderdag 5/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 6/1 • 08.30 tot 12.30 uur

Uithuizen:
Maandag 26/12 • gesloten
Dinsdag 27/12 • 08.30 tot 16.30 uur
Woensdag 28/12 • gesloten
Donderdag 29/12 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 30/12 • 08.30 tot 12.30 uur

Maandag 2/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Dinsdag 3/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Woensdag 4/1 • gesloten
Donderdag 5/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 6/1 • 08.30 tot 12.30 uur

Maak altijd een afspraak
Een nieuw paspoort of rijbewijs nodig? Maak 
hiervoor altijd eerst een afspraak. Dat kan via  
hethogeland.nl/afspraak. Of bel: 088 - 345 88 88.

HOHOO
MERRY NIX-MAS!

Op Oudejaarsdag mag je in gemeen-
te Het Hogeland weer carbidschie-
ten. Een prachtig gebruik tijdens de 
jaarwisseling. Het zorgt voor veel ge-
zelligheid en plezier. 

Je houdt het gezellig door vooral veilig te 

schieten. Daarom is ook dit jaar de Wie is 
de BOCK-campagne gestart. De BOCK 
(Bewust Oplettende Carbid-Knaller) is de 
persoon die toeziet op een veilig verloop van 
het carbidschieten. 

Kijk voor filmpjes, tips en meer informatie op 
wieisdebock.nl

NIX 18 I Ook 
met kerst!
Het is bijna kerst. Een super 
gezellige tijd met leuke feest-
jes. Maar ook voor kerst geldt: 
jij bent zeker gezelliger zonder 
alcohol! 

Weet jij hoe alcohol jouw avond nega-
tief kan beïnvloeden? Lees hierover 
meer op nix18.nl.

Oudejaarsdag I Veilig 
carbidschieten

Dienstverlening | 
Openingstijden en 
bereikbaarheid rondom 
feestdagen


