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 Vacatures 
Er staan 4 vacatures open bij de gemeente 
Het Hogeland. Kijk voor meer informatie op 

hethogeland.nl/vacatures
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Door uw afval zo ‘puur’ mogelijk weg 
te gooien, kan de machine in de fa-
briek uw afval beter scheiden. Zo 
helpt u mee aan hergebruik. Hoe u 
dat doet? 

Etensresten uit de verpakking horen in de 
groene container. De lege verpakking mag 
daarna in de grijze container. Schoonma-
ken hoeft niet. Vouw pakken plat. Doppen 
en deksels mogen blijven zitten. Papier en 
karton wat nog schoon en droog is, mag bij 
het oud papier. 

Plastic- en aluminiumfolie dat u los kunt trek-
ken, mag in de grijze container. De folie en 
de verpakking kunnen apart worden herge-
bruikt. Folie zit vaak stevig aan de verpak-
king vast. Door het alvast los te halen, zorgt 
u ervoor dat beide materialen toch goed her-
gebruikt kunnen worden.

Om ruimte te besparen, lijkt het soms een 
goed idee om verschillende verpakkings-
soorten in elkaar te schuiven. Bijvoorbeeld 
plastic zakjes in een blikje. Doe dat niet. Het 
wordt dan lastig om de verschillende soorten 
te scheiden in de fabriek. Dan is hergebruik 
niet meer mogelijk.

Helpt u ook mee?   

Op dinsdag 14 februari organiseert 
de gemeente een inloopavond over 
het bestemmingsplan Ds. Uilkens-
straat in Eenrum. 

De avond vindt plaats in het Dorpshuis in 
Eenrum, Oudeschoolgang 3. Inwoners kun-
nen tussen 19.30 uur en 21.00 uur binnen lo-
pen en vragen stellen medewerkers van de 
gemeente. Koffie en thee staan voor u klaar.

Wat komt aan bod?
De medewerkers vertellen u over het ont-
werpbestemmingsplan voor het braaklig-
gende terrein aan de zuidwestkant van de  
Ds. Uilkensstraat in Eenrum. Het bestem-
mingsplan maakt het mogelijk op het terrein 
vier vrijstaande woningen te realiseren. 

De medewerkers laten u weten hoe en wan-
neer u kunt reageren op de plannen tijdens 
de terinzagelegging van zes weken. De 
terinzagelegging volgt nadat het bestem-
mingsplan is behandeld door het college van 
burgemeester en wethouders. 

De medewerkers informeren u over de glo-
bale planning van het project. 

Let op!
De avond gaat niet over de verkoop van 
kavels. De verkoop wordt gestart zodra het 
bestemmingsplan definitief is. Er is op dit 
moment geen informatie bekend over de 
verkoop en kavelprijzen. Die volgt later.

Afval I Verpakkingen en 
hergebruik

Inloop I Bestemmingsplan  
Ds. Uilkensstraat Eenrum

Bewegen I 
Sporthopper 
Het Hogeland
Inwoners van Het Hogeland kunnen 
weer goedkoop of gratis kennis-
maken met tal van sporten via de 
Sport hopper Het Hogeland. 

Sporthopper Het Hogeland brengt het 
sportaanbod van de verenigingen en sport-
aanbieders in de gemeente samen.

Inwoners van alle leeftijden kunnen zich 
van 31 januari tot 23 februari inschrijven 
voor trainingen en cursussen van 25 sport-
aanbieders en allerlei takken van sport; van 
kickboksen tot korfbal.

“Ik hoop dat veel 
inwoners over de 
drempel stappen 
naar méér bewe-
gen. Naast ge-
zond en gezellig 
is samen sporten 
vooral ook erg 
leuk!”, zegt sport-
wethouder Karen 
Hansems.

Ga naar hogelandbeweegt.nl 
of scan de QR-code.

Verkiezingen | 
Provinciale Staten 
en Waterschap 
Noorderzijlvest 
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten van 
Groningen en het bestuur van Water-
schap Noorderzijlvest. 

De stemlokalen zijn open van ’s ochtends 07.30 
uur tot ’s avonds 21.00 uur. Kijk voor een over-
zicht van de stembureaus of voor meer informatie 
op hethogeland.nl/verkiezingen.

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

In 2023 gaat een medewerker van het 
bureau Digitalis Works een inventari-
satie uitvoeren in opdracht van de ge-
meente.

Iedere woning wordt ter plaatse, vanaf de 
openbare weg, opgenomen en er wordt een 
foto gemaakt. Tijdens de opname contro-
leert de medewerker de kenmerken die in de 
WOZ-administratie zijn vastgelegd. Wij ver-
zoeken u vriendelijk hieraan medewerking te 
verlenen. Natuurlijk beschikt de medewerker 
over een legitimatiebewijs. Vraagt u hier ge-
rust naar.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met het team belastingen via 088-345 8888 of 
mail naar woz@hethogeland.nl.

WOZ I Opname woningen

Tevredenheid |  
Onderzoek 
regelingen voor 
inwoners met een 
laag inkomen
Deze maand houden wij het jaarlijk-
se tevredenheidsonderzoek over de 
Mee(r)doenregelingen. Dat zijn ge-
meentelijke regelingen voor inwo-
ners met een lager inkomen. 

Maakte u tussen 2020 en nu gebruik van 
een of meer regelingen? Of heeft u de 
energietoeslag 2022 gekregen? Dan krijgt 
u komende week een vragenlijst per post of 
per mail. Laat ons weten wat u ervan vindt. 
Doet u ook mee? 

Waarom dit onderzoek? 
We doen dit onderzoek om ons aanbod en 
onze service verder te verbeteren. En daar-
mee zo goed mogelijk aan te sluiten op wat 
u nodig hebt. 

Maak kans op een Fashioncheque 
van 50 euro
U kunt de vragenlijst tot 8 maart inleveren. 
Deelnemers maken kans op een van de vijf 
Fashion cheques van 50 euro. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Vergunningaanvragen en -besluiten
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Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Baflo • Het plaatsen van een deurkozijn, Ha-
venweg 1 (24 januari 2023)
Bedum • Het plaatsen van een dakkapel, Flui-
tekruid 21 (24 januari 2023)
Den Andel • Het kandelaberen van 2 populie-
ren, Noordpolderweg 7 (24 januari 2023)
Houwerzijl • Het kappen van 2 elzen, Hoofd-
straat 29 (26 januari 2023)
Lauwersoog • Het uitbreiden van de woning, 
De Rug 3 62 (24 januari 2023)
Roodeschool • Het realiseren van tijdelijke 
huisvesting, M.H. Trompstraat 29 (25 januari 
2023)
Sauwerd • Het kappen van een es, Acacialaan 
25 (25 januari 2023)
Warfhuizen • Het herstellen van de waterlei-
ding (huisaansluiting), Baron van Asbeckweg 
41 (26 januari 2023)
Winsum • Het verbreden van de bestrating, Het 
Aanleg 1 (26 januari 2023) • Het vervangen van 
een berging/garage, Nieuwstraat 26 (25 januari 
2023)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Bedum • Het kappen van een dennenboom, De 
Vlijt 41 (27 januari 2023) • Het plaatsen van bal-
kons, Molenweg 3 en 5 (25 januari 2023)
Kloosterburen • Het knotten van 2 wilgen, Wit-
herenweg 52 (27 januari 2023) • Het uitbreiden 
van de woning, Witherenweg 16 (25 januari 
2023)
Lauwersoog • Het kappen van een esdoorn 
en een eikenboom, Robbenoort 70 (28 januari 
2023)
Leens • Het kappen van 18 essen, Zuster A 
Westerhofstraat 13 (28 januari 2023) • Het kap-
pen van 5 esdoorns en een spar, Zuster A Wes-
terhofstraat 5 (28 januari 2023) • Het uitvoeren 
van groenonderhoud (herplantplicht), Wierde 
40 (28 januari 2023)
Oudeschip • Het plaatsen van een kleine wind-

molen, Klaas Wiersumsweg 2 (25 januari 2023)
Uithuizen • Het kappen van 2 coniferen en een 
wilg (herplantplicht), Oude-Dijk 7 (27 januari 
2023) • Het kappen van een kastanje, nabij Wil-
genbos 36 (20 januari 2023)
Uithuizermeeden • Het kappen van twee bo-
men, Koningin Wilhelminastraat 3 (28 januari 
2023)
Usquert • Het kappen van een es, nabij Streek-
sterweg 5c (20 januari 2023)
Warfhuizen • Het kappen van een esdoorn 
(herplantplicht), Burum 8 (28 januari 2023)
Winsum • Het kappen van een prunus, Hoofd-
straat W 30 (28 januari 2023) • Het verbouwen 
van een boerderij, Winsumermeeden 1A (27 
januari 2023)
Zoutkamp • Het kappen van 3 populieren, 
Strandweg 17 (28 januari 2023)
Zuidwolde • Het kappen van 2 elzen, Noord-
wolderweg 26 (27 januari 2023)
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: 
Leens • Het uitvoeren van groenonderhoud en 
het aanleggen van een pad, Wierde 40 (23 ja-
nuari 2023)
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:
Hornhuizen en Lauwersoog • Het realiseren 
van twee zero emissions laadstations, nabij 
Westpolder 24C in Hornhuizen en Haven 46 in 
Lauwersoog (26 januari 2023)
Oudeschip • Het plaatsen van een kleine wind-

molen, Klaas Wiersumsweg 2 (24 januari 2023)
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:
Bedum • Het organiseren van een Bedumer 
Winterloop 3 en 4  februari 2023, Kerkplein (25 
januari 2023)
Kloosterburen • Het inhalen van Prins Carna-
val Kloosterburen 17 februari 2023 (27 januari 
2023) • Het organiseren van een Praalwagen-
optocht 19 februari 2023 (25 januari 2023)
Uithuizen • Het organiseren van Circus Barum 
van 15 maart tot en met 19 maart 2023, Dinge-
weg 4 (25 januari 2023)
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 archeologisch 
rijksmonument

De minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap maakt bekend dat zij een vergunning 
heeft verleend voor het uitbaggeren van een 
gracht op het perceel met de kadastrale aan-
duiding: Winsum H -14 (rijksmonumentnummer 
46159/ locatie Maarhuizen 1) in Winsum 
Inzien Het besluit ligt vanaf 3 februari 2023 ge-
durende 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.
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 beroepschrift 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 indienen 
van een beroepschrift griffierechten verschul-
digd bent. Een beroepschrift schorst de werking 
van een besluit niet. Op het moment dat u een 
beroepschrift 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. 

Landschap | Vergroen uw erf met 
workshops Mooi Heem
Erven zijn groene oasen in ons open 
agrarische land. Groene erven maken 
Het Hogeland extra aantrekkelijk voor 
bewoners en bezoekers. Maar ook voor 
veel planten, vogels en zoogdieren. 
Het ervenproject Mooi Heem van agra-
rische natuurvereniging Wierde & Dijk 
organiseert drie jaar lang workshops, 
lezingen en excursies. 

Heeft u interesse om uw erf te vergroenen en 
met korting nieuwe struiken en bomen te plan-
ten? Wierde & Dijk helpt erfeigenaren met een 
inspirerende workshop op weg. Na een theo-
rieavond, een excursie langs groene erven en 

een praktijkdag hebben de deelnemers ideeën 
en praktische handvatten om het erf natuurlijker 
te maken. 

Een deskundige komt langs en adviseert over 
de erfinrichting, het onderhoud en welke be-
planting op het erf aangeplant kan worden. De 
natuur profiteert van de inheemse beplanting. 
Op groene erven leven veel wilde planten, in-
secten, vogels en zoogdieren.

Workshops Mooi Heem
Kijk voor de data van de workshops en de 
voorwaarden op de website van Wierde & Dijk. 
Opgeven of vragen over de workshop kan via 
mooiheem@wierde-en-dijk.nl.

Lezingen en excursies
De komende jaren organiseert Wierde & Dijk 
meerdere lezingen en excursies over natuur 
op erven. Wil je op de hoogte blijven, houd dan 
hun website in de gaten of meld je aan voor de 
speciale nieuwsbrief over Mooi Heem.

Samenwerkende partijen
Het project Mooi Heem is financieel mogelijk 
gemaakt dankzij bijdragen van de provincie 
Groningen, de gemeenten Het Hogeland en 
Eemsdelta, Wierde & Dijk en Toukomst, een 
initiatief van het Nationaal Programma Gronin-
gen.


