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Gemeenteraad I  
Raadsoverleg

Ter voorbereiding op door de raad te 
nemen besluiten worden voorstellen 
eerst in een voorbereidend raads-
overleg besproken. 

Op woensdag 18 januari a.s. vindt er een 
raadsoverleg plaats, aanvang 16.30 uur. Op 
de agenda:
• Toekomstige huisvesting gemeentelijke 

organisatie
• Bestemmingsplan Buitengebied 

Hornsterweg 1 Saaxumhuizen 
• Afschaffen verplichte sluitingstijden  

horeca 
• Rapportage onderzoek 

Rekenkamercommissie - 
Toekomstverkenning uitvoering 
Participatiewet 

Raadsoverleg live volgen
De vergadering kan door belangstellenden 
worden bijgewoond. Digitaal kan de verga-
dering worden gevolgd via de livestream op 
raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de 
onderliggende stukken vindt u hier. 

Inspreken op agendapunt
Wilt u inspreken op een onderwerp dat op de 
agenda staat? Dat kan! U kunt inspreken in 
de raadszaal of een bijdrage mailen. Wan-
neer u wilt inspreken wordt u verzocht dit zo 
snel mogelijk (maar uiterlijk op dinsdag 17 
januari, 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 worden kenbaar ge-
maakt op de website raadhethogeland.nl.

De afvalinzameling en de tarie-
ven veranderen het komend jaar 
nog niet. De tarieven worden al-
leen verhoogd met een kleine in-
flatiecorrectie. 

In de zomer kunt u dus gewoon uw 
groene container aanmelden voor een 
extra leging. En u kunt volgend jaar 
4 keer gratis grofvuil en 4 keer gratis 
groenafval inleveren bij de milieustra-
ten.

Wel nemen raad en college in 2023 sa-
men het afvalbeleid onder de loep. De 
gemeente wil dat de afvalinzameling 
kostendekkend is. Dat is tot nu toe nog 
niet gelukt. 

Ook hergebruik is belangrijk. Daarom 
streven we landelijk naar maximaal 30 
kilo afval per persoon in 2025. Dat zijn 
de kilo’s nadat alles wat opnieuw ge-
bruikt kan worden, eruit is gehaald. In 
Het Hogeland zijn we al goed op weg. 
Maar het kan nog beter. De gemeente 
bekijkt daarom in de loop van volgend 
jaar hoe we kunnen komen tot minder 
afval en meer hergebruik. 

Het college heeft het Dorpsbudget 
met een jaar verlengd. Inwoners 
kunnen hierdoor nog tot 1 januari 
2024 een aanvraag doen.

“Met het Dorpsbudget kunnen inwoners 
zelf de leefbaarheid en vitaliteit van dor-
pen versterken”, zegt wethouder Mariëtte 
de Visser. “Wij staan open voor initiatie-
ven en goede ideeën en we willen zo onze 
inwoners de ruimte geven mee te denken 
over de toekomst van hun eigen dorp”.

Naast de verlenging is ook meer mogelijk. 

Zo kan het maken van een Dorpsvisie of 
het herstel van erfgoed met geld uit het 
Dorpsbudget betaald worden. Is een aan-
vraag voor een idee of initiatief al eerder 
met het Dorpsbudget mogelijk gemaakt? 
Dan mag u deze opnieuw indienen.

Heeft u een leuk idee voor uw dorp of 
buurt? Maak het mogelijk met het Dorps-
budget! 

Kijk voor meer info op 
hethogeland.nl/dorpsbudget

Afval I In 2023 nog geen 
veranderingen. Raad en college 
kijken samen naar afvalbeleid.

Dorpen | Dorpsbudget jaar langer 
beschikbaar

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

 Vacatures 
 - Adviseur Ruimtelijke Ordening
 - Administratief medewerker backoffice 

Wmo
 - Voorman groen
 - Medewerker begraafplaatsen

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/vacatures

Energierekening 
omlaag | extra 
regelingen voor 
inwoners met een 
lager inkomen  
Gemeente Het Hogeland wil inwo-
ners met een lager inkomen helpen 
hun energierekening zo laag moge-
lijk te houden. Iedereen die in 2022 
de energietoeslag van € 1300,- heeft 
gekregen, kan gebruik maken van 
extra regelingen. Zoals de Energie 
Kadokaart en gratis hulp en advies 
van de Energiecoach en Klus & 
Dienst van Werk op Maat. Inwoners 
die de toeslag voor 1 december kre-
gen, ontvingen hierover vlak voor 
de kerst een brief. 

Kadokaart 2 maanden geldig
De Kadokaart voor witgoed kunt u beste-
den aan een zuinige koelkast of wasma-
chine, ter waarde van maximaal € 450,-. Of 
aan energiebesparende producten, zoals 
tochtstrippen, LED verlichting, isolatiema-
teriaal of een waterbesparende douchekop, 
ter waarde van € 200,-. Na uw aanvraag 
kunt u de Kadokaart binnen 2 maanden 
verzilveren, via een webshop of via een 
aangesloten winkel. 

Hulp of advies
Heeft u hulp of advies nodig bij het maken 
van de juiste keuze voor energiebesparing? 
De Energiecoaches in Het Hogeland hel-
pen u graag! Ze denken graag met u mee 
hoe u energiezuiniger kunt wonen. Lukt het 
u niet om de energiebesparende klussen 
zelf uit te voeren? Voor praktische hulp 
kunt u terecht bij Klus & Dienst van Werk 
op Maat. 

De toeslag gekregen maar nog 
geen brief over de extra regelingen 
gehad? 
Heeft u de energietoeslag ná 1 december 
gekregen? Dan kunt u de brief over de 
extra regelingen eind januari verwachten. 
Meer info ook op hethogeland.nl/energie

Leens | Andere 
ophaaltijd oud papier  
CMV Wilhelmina Leens wijzigt de op-
haaltijd van het oud papier. De vereniging 
haalt al jaren het oud papier in Leens op. Dit doen 
ze elke tweede zaterdag van de maand, rond 
13.00 uur. Let op! Vanaf januari 2023 halen zij 
het oud papier rond 09.00 uur op. Dit komt door 
een wijziging in de planning van afvalverwerkers 
PreZero en Omrin.

Heeft u een laag inkomen? Mis-
schien kunt u dan gebruik maken van 
de Meedoen Pas. Dat is een van onze  
regelingen. Met de pas reizen u en uw 
kind(eren) tijdens de daluren gratis met 

de bus en de trein, binnen de provincie. 
Check op de site of u in aanmerking 
komt: hethogeland.nl/meerdoen. Of 
bel: 088-345 88 88

De Meedoen Pas: Gratis reizen met bus en 
trein | Voor inwoners met een lager inkomen
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Vergunningaanvragen en -besluiten

12 januari 2023

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een 
aanvraag omgevingsvergunning ontvan-
gen voor:
Baflo • Het plaatsen van een berging, 
Dr.M. Noordewierstraat 33 (5 januari 
2023)
Bedum • Het afwijken van het bestem-
mingsplan, De Roterij 29 (4 januari 2023) 
• Het kappen van 7 bomen, nabij Ter Laan 
(perceel L2169) (4 januari 2023)
Leens • Het verbouwen van de woning, 
H.N. Werkmansingel 2 (3 januari 2023)
Noordwolde • Het slopen van een schuur, 
Kerkhoflaan 1 (4 januari 2023)
Rottum • Het versterken van de woning, 
‘t-Lage eind 12 (2 januari 2023)
Ulrum • Het kappen van een kastanje-
boom, Leerweg 50 (5 januari 2023)
Warffum • Het knotten van een es, Ou-
dendijk 29 (3 januari 2023)
Winsum • Het kappen van een kastanje-
boom, B.H. Broekemastraat 30 (6 januari 
2023) • Het plaatsen van zonnepanelen, 
Kerkstraat 12 (4 januari 2023)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een 
omgevingsvergunning verleend voor:
Baflo • Het kappen van een linde, nabij 
Gebr. Gootjesstraat 31 (4 januari 2023)
Bedum • Het uitbreiden van de woning, St 
Annerweg 8 (4 januari 2023)
Lauwersoog • Het bouwen van een ma-
chinekamer, Haven 28 (4 januari 2023)
Oudeschip • Het kappen van een es, na-
bij Dijkweg 19 (4 januari 2023)
Uithuizen • Het kappen van een populier 
(herplantplicht), nabij Oldörpsterweg (5 ja-
nuari 2023) • Het kappen van een populier 
(herplantplicht), nabij Ripperdadrift 138 (5 
januari 2023)
Usquert • Het kappen van een es (her-
plantplicht), nabij Wadwerderweg 97 (5 
januari 2023)
Winsum • Het kappen van een linde, nabij 
Hoofdstraat W (4 januari 2023)
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 
zes weken na de verzenddatum schrifte-
lijk bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. De datum 
waarop de bezwaartermijn is gestart staat 
aan het einde vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een 
melding in kader van het Activiteitenbe-
sluit ontvangen voor:
Kantens • Het plaatsen van een klei-
ne windmolen, Oosterweg 6 A (5 januari 
2023)
Deze meldingen dienen slechts ter ken-
nisgeving. Het is niet mogelijk om hierte-
gen bezwaar te maken. 

Kennisgeving 
ontwerpbesluit op aanvraag 
omgevingsvergunning 
Ellerhuizen 5 en 7 in Bedum

Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij het voornemen hebben om op 
grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) een omgevings-
vergunning te verlenen voor het wijzigen 
van de inrichting op de locatie Ellerhuizen 
5 en 7 in Bedum (uitgebreide procedure). 
Het ontwerpbesluit is genomen op 20 ok-
tober 2022.
Inzage U kunt de ontwerp-omgevingsver-
gunning en alle stukken die daarbij horen, 

inzien gedurende zes weken vanaf 13 ja-
nuari 2023. U kunt daarvoor tijdens kan-
tooruren terecht bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofd-
straat-West 1, 9981 AA Uithuizen. Als u 
de stukken wilt inzien, maakt u dan een 
afspraak via 088-3458888.
Indienen zienswijze Gedurende de ter-
mijn van inzage kan een ieder naar keuze 
schriftelijk of mondeling zijn of haar ziens-
wijze naar voren brengen. De schriftelijke 
zienswijze wordt ingediend bij burgemees-
ter en wethouders van gemeente Het Ho-
geland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

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

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

In de Basisregistratie personen 
(BRP) zijn persoonsgegevens 
opgenomen van iedereen die in 
Nederland woont. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het bijhouden 
van deze persoonsgegevens.

Deze gegevens verstrekken wij 
meestal automatisch aan verschillende 
overheidsorganisaties en enkele 
bijzondere maatschappelijke organisaties, 
zoals pensioenfondsen. Dit is een 
wettelijke verplichting.

Andere organisaties of bedrijven 
kunnen ook om uw persoonsgegevens 
vragen. Heeft u dit liever niet?  

Vraag dan geheimhouding van 
uw gegevens aan. Dit doet u via  
hethogeland.nl/persoonsgegevens

Wilt u uw gegevens inzien? U kunt de 
gemeente schriftelijk vragen om een 
overzicht van uw persoonsgegevens die 
aan andere organisatie zijn gegeven. Dit 
overzicht sturen wij u binnen 4 weken na 
ontvangst toe.

Richt uw verzoek met een kopie 
legitimatiebewijs aan het College van 
Burgemeester en Wethouders, t.a.v. 
Burgerzaken, Postbus 26, 9980 AA 
Uithuizen

Persoonsgegevens | Bekendmaking 
geheimhouding, inzagerecht en 
verstrekkingen uit de BRP


