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Als u uw container goed bij de weg 
zet, kunnen de vuilniswagens hem 
goed legen. Hoe helpt u daarbij?

• Zet de containers in setjes van twee bij 
de weg, met minimaal 30 cm tussen-
ruimte.

• Zet de opnamekraag naar de weg, niet 
het scharnier.

• Zet de container niet in de buurt van  
auto’s, bomen of lantaarnpalen.

• Zorg dat het deksel helemaal dicht 
is. Een volle container met een open-
staand deksel kan niet veilig worden 
opgetild en geleegd. Dat veroorzaakt 

zwerfafval of stank voor uw buurt.
• Zet geen vuilniszakken, dozen of ander 

afval op of naast de container. Dan kan 
de container niet goed geleegd worden. 
Dat afval wordt ook niet meegenomen 
door de vuilniswagen.

Is de vuilniswagen geweest? Probeer dan 
uw lege container zo snel mogelijk van de 
straat te halen. Zo helpt u mee verkeersover-
last en gevaarlijke situaties te voorkomen. 
Bijvoorbeeld als de container omvalt, op de 
stoep of midden op de weg. Met de wind van 
de laatste tijd is dat maar zo gebeurd. Sa-
men zorgen we ervoor dat uw buurt schoon 
en veilig blijft. 

Heeft u ook een hoge energiereke-
ning? Maak samen met het Regio-
naal Energieloket uw eigen verduur-
zamingsplan. We kijken hoe u deze 
winter energie kunt besparen. Maar 
ook hoe u zich slim voorbereidt op 
volgende winters. 

Want hoe zit dat als we straks aardgasvrij 
moeten verwarmen? Hoe combineert u 
onderhoud met het verduurzamen van uw 
woning? En bij wie moet u zijn voor de uit-
voering?

Het beste verduurzamingsplan maakt u zelf. 

En wij helpen u graag op weg met prakti-
sche tips. Met drie voorbeeldgezinnen en 
een paar simpele vragen laten we zien hoe 
u uw eigen plan maakt. Daarmee kunt u di-
rect aan de slag!

U bent van harte welkom! De avond 
duurt 60 minuten. Aanmelden kan via  
regionaalenergieloket.nl. Kunt u niet op deze 
avond, maar wilt u de avond later terugkij-
ken? Meld u dan ook aan. 

Afval | Hoe zet u uw container goed 
bij de weg?

Online informatieavond | Maak uw 
eigen verduurzamingsplan!

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

NIEUWJAARSRECEPTIE

 

9 januari 2023 | 19.30 - 21.30 uur
Sportcentrum De Mencke Uithuizen

 
Graag nodigt het gemeentebestuur u uit om samen het
glas te heffen op al wat 2023 ons brengen gaat. 
U bent van harte welkom in De Mencke, Sportlaan 4 in
Uithuizen. 

We hopen u op maandag 9 januari te ontmoeten!

 Vacatures 
 - Senior medewerker datacenter / infra-

structuur
 - Teamcoach Gegevenshuis
 - Contractbeheerder / Administratief 

medewerker
 - Medewerker projectcommunicatie
 - Adviseur Ruimtelijke Ordening

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/vacatures

Dienstverlening | 
Gewijzigde 
openingstijden op 
9 januari 
Op maandagochtend 9 januari 2023 is er 
een nieuwjaarsbijeenkomst voor personeel. 
De gemeentehuizen in Uithuizen en Win-
sum zijn open vanaf 11.00 uur. Ook zijn wij 
vanaf dat tijdstip telefonisch bereikbaar. 

Kwartaal 
nieuwsbrief 
iedereen doet 
mee | Ook graag 
een exemplaar in 
uw mailbox? Laat 
het ons weten  
Een keer in de drie maanden komt 
onze Nieuwsbrief over werk, inko-
men, regelingen en meedoen uit. 
Het decembernummer is net voor 
de kerst verschenen.  

Inwoners met een uitkering krijgen de 
nieuwsbrief altijd per post. 

Wilt u als inwoner of maatschappelij-
ke organisatie de nieuwsbrief ook au-
tomatisch ontvangen? Meld u aan 
voor de digitale nieuwsbrief. Mail naar:  
dienstverlening@hethogeland.nl.
 
Geprinte nieuwsbrieven zijn beschikbaar in 
de gemeentehuizen in Winsum en Uithui-
zen.

December 2022

Bedrag 
Kledingpas 
verhoogd naar €   
Met een laag inkomen en weinig 
spaargeld kun je voor je thuiswo-
nende kind(eren) tot 18 jaar jaar-
lijks een kledingpas aanvragen. De 
waarde van deze kledingpas was 
€ 25,- maar is verhoogd naar € 50,-
per kind. Heb je de kledingpas 2022 
al gehad? Dan heb je afgelopen 
week een brief van ons gekregen 
met een extra pas van € 25,- per 
kind.  

De kledingpas 2022 nog niet eer-
der aangevraagd? Kijk voor meer 
info over de voorwaarden op www.
hethogeland.nl/meerdoen bij de re-
gelingen voor kinderen.  

 

De energierekening verder omlaag? | Maak 
gebruik van gratis advies en de Kadokaart! 
Gemeente Het Hogeland wil inwoners met een lager inkomen 
helpen hun energierekening zo laag mogelijk te houden. Iedereen 
met een bijstandsuitkering kreeg dit jaar automatisch de eenmalige 
energietoeslag van € 1300,- Andere inwoners met een lager inkomen 
kunnen deze toeslag zelf aanvragen. Heb je de energietoeslag 
gekregen? Dan kun je nu gebruik maken van extra regelingen om je 
energierekening omlaag te brengen. 

Er zijn verschillende regelingen. Zoals een Kadokaart voor witgoed: een zuinige 
koelkast of wasmachine (ter waarde van maximaal € 450,-) of om energiezuinige 
producten voor te kopen (ter waarde van € 200,-) Ook kun je gratis advies van de 
Energiecoach en hulp van Klus & Dienst van Werk op Maat krijgen. 

Heb je de energietoeslag voor 1 december gekregen? Nog voor de kerst krijg je 
een brief. Hierin staat hoe je gebruik kunt maken van o.a. de Kadokaart. Iedereen 
die de energietoeslag na die datum kreeg, kan de brief in januari 2023 verwachten. 

Energietoeslag nog niet aangevraagd?

Inwoners die de energietoeslag nog niet hebben aangevraagd, kunnen dit tot en 
met 31 december 2022 doen. Check de voorwaarden op 
www.hethogeland.nl/energietoeslag
 

Nieuwsbrief | Iedereen doet mee
Met deze nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van alles rondom 
werken & meedoen, inkomen en regelingen in Het Hogeland. De nieuwsbrief 
verschijnt ieder kwartaal.   

Actueel in Het Hogeland

Bekijk uw bedrag en hoe u
de kadokaart kunt inwisselen op: 
www.regionaalenergieloket.nl/kadokaartVoor producten 

waarmee u gas of 
stroom bespaart

Kadokaart

Mede mogelijk gemaakt door uw gemeente

50,-

Dinsdag 10 januari 2023 
van 19.30 tot 20.30 uur 

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/privacyge-
voelige informatie wisselen wij hier niet uit.
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Vergunningaanvragen en -besluiten

5 januari 2023

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het realiseren van een overkapping, 
Paul Krugerstraat 12 (26 december 2022) • Het 
kappen van een linde, nabij Gebr. Gootjesstraat 
31 (23 december 2022) 
Bedum • Het plaatsen van een overkapping, 
De Populieren 5 (28 december 2022) • Het 
uitbreiden van de woning, St Annerweg 8 (23 
december 2022)
Eemshaven • Het plaatsen van containers en 
een weegbrug, Westlob 9 (21 december 2022)
Eenrum • Het bouwen van een garage, Molen-
straat 15 (19 december 2022)
Kloosterburen • Het kappen van een wilg, na-
bij Henricus van Cappenbergweg 9 (23 decem-
ber 2022)
Lauwersoog • Het vervangen van wadpalen, 
nabij Kustweg (perceel I 29) (23 december 
2022)
Leens • Het verduurzamen van het zwembad, 
Breekweg 5 (21 december 2022) • Het kappen 
van een appelboom, Jan Zijlmasingel 10 (17 
december 2022)
Oudeschip • Het kappen van een es, nabij 
Dijkweg 19 (23 december 2022)
Sauwerd • Het verbouwen van een schuur tot 
B&B, Singelweg 14 (28 december 2022)
Uithuizen • Het kappen van een populier, nabij 
Oldörpsterweg (23 december 2022) • Het kap-
pen van een populier, nabij Ripperdadrift 138 
(23 december 2022) • Het kappen van een kas-
tanje, nabij Wilgenbos 36 (23 december 2022) 
• Het verduurzamen van het zwembad, Dinge-
weg 4 (21 december 2022) • Het verbouwen 
van het pand, J. Cohenstraat 25 (16 december 
2022)
Uithuizermeeden • Het bouwen van 10 wonin-
gen, Koningin Wilhelminastraat, Pr. Bernhard-
straat en Prinses Beatrixstraat (23 december 
2022)
Ulrum • Het kappen van 4 populieren, nabij 
Borgstee (23 december 2022)
Usquert • Het kappen van een es, nabij Wad-
werderweg 97 (23 december 2022) • Het uit-
breiden van de woning, Kruyssteelaan 15 (22 
december 2022) • Het kappen van een es, nabij 
Streeksterweg 5c (23 december 2022)
Warffum • Het uitbreiden van de woning en 
het plaatsen van een dakkapel, Oostervalge 
10 (30 december 2022) • Het kappen van een 
linde, nabij A.G. Bellstraat (23 december 2022) 
• Het verduurzamen van het zwembad, Breede 
5 (21 december 2022) • Het bouwen van een 
ligboxenstal, Onderdendamsterweg 13 (20 de-
cember 2022)
Warfhuizen • Het vervangen van een werktuig-
berging, Zuurdijksterweg 5 (22 december 2022)
Westernieland • Het kappen van een els, nabij 
Addingalaan (23 december 2022)
Winsum • Het kappen van een linde, na-
bij Hoofdstraat W (23 december 2022) • Het 
kappen van 2 berken, nabij Freesialaan 9 (23 
december 2022) • Het verduurzamen van het 
zwembad, Wierdaweg 2B (21 december 2022) 
• Het herbouwen van een schuur, Westerstraat 
39 (19 december 2022)
Zandeweer • Het verduurzamen van het pand, 
Barmerweg 1 (23 december 2022)
Zoutkamp • Het kappen van 2 iepen, Beatrix-
straat 21A (23 december 2022)
Zuidwolde • Het kappen van 3 prunussen, na-

bij Pastorielaan 13 (23 december 2022) • Het 
uitbreiden van de woning en verplaatsen van 
de inrit, Oosterseweg 60 (21 december 2022)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het bouwen van een woning, Water-
hoen 16 (voorlopig) (21 december 2022) • Het 
plaatsen van een dakkapel, De Esdoorn 5 (20 
december 2022)
Eenrum • Het kappen van 2 kastanjebomen, 
Mattenesserlaan 37 (23 december 2022)
Eppenhuizen • Het versterken van een kerk, 
Eppenhuizerweg 6 (29 december 2022)
Leens • Het kappen van een appelboom, Jan 
Zijlmasingel 10 (30 december 2022) • Het kap-
pen van een berk herplantplicht, nabij H.N. 
Werkmansingel 8 (23 december 2022)
Niekerk • Het kappen van een kastanje, Ka-
naalstraat 10 (23 december 2022)
Roodeschool • Het kappen van een es (her-
plantplicht), Zuster Kortestraat 97 (rechts naast 
de ingang van het sportpark) (30 december 
2022) • Het bouwen van een schuur/berging, 
Westerdijkstraat 25 (28 december 2022) • Het 
plaatsen van een kleine windturbine, Radsweg 
13 (22 december 2022)
Uithuizen • Het realiseren van 3 appartemen-
ten, Schoolstraat 59 (28 december 2022) • Het 
bouwen van een woning, Mijlemanlaan 2 (voor-
lopig) (23 december 2022) • Het kappen van 2 
essen, fietspad Havenweg (23 december 2022) 
• Het wijzigen van de bestemming en het reali-
seren van appartementen, Bovenhuizen 30, 32, 
32A, 32B en Lageweg 1 (23 december 2022) • 
Het plaatsen van een tijdelijke school, Wilgen-
hof 36 (21 december 2022) • Het plaatsen van 
gevelreclame, Oude Tilsterweg 2 (21 december 
2022) • Het realiseren van twee appartemen-
ten, Schoolstraat 6A (22 december 2022) • Het 
bouwen van 29 woningen, Wilgenbos 5 t/m 47 
(o) en 12 t/m 24 (e) (22 december 2022) • Het 
slopen en bouwen van een woning, Treubweg 
72 (20 december 2022)
Uithuizermeeden • Het slopen van een boer-
derij, Dwarsweg 20 (31 december 2022) • Het 
plaatsen van 2 dakkapellen, Dwarsweg 56 (23 
december 2022)
Ulrum • Het slopen van 4 garageboxen, Asin-
gastraat 37b en 37c & J.H. Mansholtlaan 2a en 
2b (31 december 2022)
Usquert • Het knotten van een wilg, nabij Burg 
Geerlingstraat 2 (23 december 2022)
Warffum • Het plaatsen van een berging, 
Breedster Oudendijk 6 (24 december 2022)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van een boom 
en het knotten van 4 bomen, Kerkstraat (be-
graafplaats) (24 december 2022)
Winsum • Het kappen van een wilg (herplant-
plicht), achter Sylvenne 28 (23 december 2022) 
• Het kappen van een wilg (herplantplicht), na-
bij Stelmakerij 21 (23 december 2022) • Het 
wijzigen van een reeds verleende vergunning, 
Winsumerdiep 6 (24 december 2022) • Het 
plaatsen van een opwaardeerinstallatie, Win-
sumerstraatweg 4 (21 december 2022)
Zoutkamp • Het realiseren van een tijdelijke 
noodopvang, nabij Strandweg 21 (24 decem-
ber 2022)
Zuidwolde • Het kappen van 2 coniferen en 
1 sierkers, nabij WS Boterdiep Oz 5 (29 de-
cember 2022) • Het verlengen van de instand-
houdingstermijn van een tijdelijke woonunit, 

Oosterseweg 37 (23 december 2022) • Het uit-
voeren van werkzaamheden voor het vervan-
gen van de waterleiding, Kruising Boterdiep Wz 
- Schoolstraat/ Boterdiep Wz - Tuinbouwstraat 
(20 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.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de be-
slistermijn verlengd van de aanvraag omge-
vingsvergunning voor: 
Onderdendam • Het renoveren van het dak, 
schilderen van kozijnen en plaatsen van zon-
nepanelen, Mr Van Roijenstraat 8 t/m 34 (22 
december 2022)
Roodeschool • Het renoveren van het dak en 
het plaatsen van zonnepanelen, Westerdijk-
straat 63 t/m 69 (22 december 2022)
Uithuizen • Het bouwen van een woning, Mijle-
manlaan 2 (voorlopig) (19 december 2022)
Uithuizermeeden • Het renoveren van het dak 
en het plaatsen van zonnepanelen, Lijnbaan 9 
t/m 38, Smitsweg 4 t/m 8, Pr. Bernhardstraat 
14 en 16, Prinses Beatrixstraat 17 t/m 21, Mei-
doornweg 14, 16 en 22 t/m 32 (22 december 
2022)
De datum waarop het besluit is genomen staat 
tussen haakjes vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een mel-
ding in kader van het Activiteitenbesluit ontvan-
gen voor:
Oudeschip • Het plaatsen van een kleine wind-
molen op de locatie Klaas Wiersumsweg 2 (19 
december 2022)
Uithuizen • Het saneren en het plaatsen van 
een 2 compartimententank op de locatie Eda-
ma 47 (22 december 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:
Gemeente Het Hogeland • Het organiseren 
van een lichtjestour op 30 december 2022 (21 
december 2022)
Uithuizen • Het organiseren van een rommel-
markt op 22 april 2023, Hoofdstraat-Oost 18 
(23 december 2022)
Sauwerd • Het organiseren van 14e Raitdai-
pRun 1 april 2023, Burchtweg (30 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.

Kennisgeving besluit 
omgevingsvergunning Ellerhuizen 
26 in Bedum

Burgemeester en wethouders hebben op 16 
december 2022, op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning verleend voor het reali-
seren van 2 woningen op de locatie Ellerhuizen 
26 in Bedum (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 bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 6 januari 2023 ge-
durende 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 belangheb-
benden binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd beroep instel-
len. U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij 
de rechtbank met het beroepschriftformulier. U 
heeft hier een DigiD voor nodig. U kunt het be-
roepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven 
bij de centrale balie van de rechtbank. Recht-
bank Noord Nederland, sector bestuursrecht, 
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 waartegen 
u beroep instelt of • het ontwerpbesluit en uw 
zienswijze • eventuele documenten waarmee u 
uw standpunt 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 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. 


