
Wat is u binnen het programma het meest 
bijgebleven?
“Er vallen nog veel mensen tussen wal en schip. Die 
mensen kennen we alleen niet. In het kader van de 
nieuwe privacywet is het een stuk lastiger geworden 
om gegevens te delen. Daarom wil ik een oproep doen: 
Wordt u van het kastje naar de muur gestuurd? Weet u 
niet meer waar u met uw verhaal terecht kunt? Meld u! 
Wij willen u helpen, de weg wijzen, voor u opkomen.”

Waar inwoners zorgen over kunnen hebben, 
is of de herindeling ook gevolgen heeft voor 
de betrokkenheid van de gemeente, bijvoor-
beeld voor het programma Aardbevingen. 
Hoe kijkt u daar naar?
“Ik begrijp dat er zorgen zijn dat een grotere gemeen-
te verder van de mensen af komt te staan. Maar juist 
voor het programma Aardbevingen is het samengaan 
een goede stap. Het vergroot onze bestuurskracht. 
Zo hebben we voldoende slagkracht om ergens tegen 
op te treden. Dat is ook hoe mensen het moeten gaan 
merken. Niet alleen op het gebied van aardbevingen, 
maar ook op terreinen als zorg, onderwijs en wonen. 
Waar het ook maar kan willen we dichtbij blijven, onder 
meer door te gaan werken met gebiedswethouders. 
Ook blijven we natuurlijk de mensen opzoeken. 
We zijn benaderbaar en toegankelijk.”

Het Hogeland 

Golden laand Ruimte voor wonen, werken en leven

Waar liggen volgens u de knelpunten?
“Helaas trekken wij als gemeente niet aan de 
touwtjes. Dat doet de minister. Maar we kunnen wel 
samen optrekken met onze inwoners. Zij aan zij 
met ze staan en met hen strijden. Een bondgenoot, 
dat kunnen we zijn. Maar de gemeente kan het 
niet alleen, hiervoor hebben we ook hulp nodig 
van andere partijen, zoals woningcorporaties en 
de provincie.”

Tot de nieuwe gemeenteraad een vaste bur-
gemeester heeft benoemd, bent u de waar-
nemend burgemeester van Het Hogeland. 
Hiervoor werkte u 17 jaar bij de provincie 
Groningen, onder meer als algemeen direc-
teur. Wat is uw connectie met de gemeente?
“Ik ken het gebied natuurlijk goed vanuit mijn vorige 
functie, heb er vaak mee te maken gehad. Maar ik 
kom hier ook buiten mijn werk vaak en graag. Ik heb 
Het Hogeland vooral op mijn racefiets goed leren 
kennen. Vanuit mijn woonplaats Glimmen naar 
Zuidwolde, Bedum. Ik zocht het steeds hogerop. 
Langs het Lauwersmeer, Onderdendam. Ondertussen 
genietend van het landschap, de wierden, de prachtige 
borgen en monumenten, de rust en de ruimte. Het is 
fantastisch hier. Ik hoorde eens iemand Het Hogeland 
het Toscane van het Noorden noemen. Laten we dat 
maar doen, al is het klimaat wel ietsje anders.”

Waarom heeft u gekozen voor het burge-
meesterschap hier?
“Wat mij aantrekt is het unieke karakter van Het 
Hogeland en de mentaliteit. Kop d’r veur, de handen 
uit de mouwen steken. Er liggen zo veel kansen, 
opgaven en uitdagingen. Ik hou van klussen. Ik ben 
dan wel waarnemend, maar kom hier niet om 
slechts op de winkel te passen. De mensen hier 
zitten al veel te lang in een periode van wachten 
en afwachten. We moeten echt wat gaan doen. 
Aanpakken.”

Hoe ziet u dat voor u?
“De situaties van mensen in het gebied zijn natuurlijk 
heel verschillend. Er moet schade afgewikkeld worden, 
gebouwen moeten worden versterkt en er moet weer 
perspectief komen. We moeten de versterkingsopgave 
ook gebruiken om ervoor te zorgen dat het hier prettig 
wonen, werken en leven is. Denk aan bijvoorbeeld 
levensloopbestendige en energiezuinige woningen. 
Daarnaast levert het bedrijvigheid op, extra werk. 
Daar moeten mensen uit de omgeving van kunnen 
profiteren.” 

Burgemeester Henk Jan Bolding: ‘Een bondgenoot. 
Dat kunnen we zijn.’
Henk Jan Bolding mag dan wel waarnemend burgemeester zijn, hij is naar eigen zeggen niet naar Het Hogeland gekomen ‘om slechts op de winkel te passen’. 
Vooral voor het programma Aardbevingen hoopt hij de komende tijd vooruitgang te kunnen boeken: “We moeten echt wat gaan doen. Aanpakken.”

‘Mensen zitten al veel te lang in een 

periode van wachten en afwachten’

‘Wordt u van het kastje naar de 

muur gestuurd? Meld u!’ 

U kunt ons bereiken via telefoonnummer
088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 
9.00 - 17.00 uur. Ook zijn we per Whatsapp 
bereikbaar via nummer 06 - 1145 0530, 
maandag tot en met vrijdag, 9.00 - 17.00 uur.

Contactinformatie
Gemeente Het Hogeland 
Postbus 26, 9980 AA Uithuizen 
Telefoon: 088 - 345 88 88 
E-mail: gemeente@hethogeland.nl 
Website: www.hethogeland.nl 
WhatsApp: 06 - 1145 0530
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U bent hier natuurlijk tijdelijk. Wat wilt 
u in uw periode betekenen voor Het 
Hogeland?
“Ik ben dan wel waarnemend burgemeester, maar 
ik hoop dat de inwoners nog in mijn periode zien 
dat het versterkingsplan in uitvoering is genomen. 
En dat mensen merken dat hen daarin de mond wordt 
gegund. Het gaat om hun woning, hun woonkamer, 
keuken of slaapkamer. Dat er niet technocratisch wordt 
beredeneerd of gerekend wordt met computermodellen, 
maar dat er rekening gehouden wordt met mensen en 
hun individuele behoeften en wensen.”

In uw nieuwjaarsspeech gaf u aan verant-
woordelijk minister Eric Wiebes op korte 
termijn uit te nodigen voor een gesprek. 
Een indringend gesprek, zo verzekerde u.
“Dat gaat wat mij betreft ook absoluut gebeuren. Ik 
wil hem laten zien hoe we het in Het Hogeland willen 
aanpakken en succes kunnen boeken. Hem laten zien 
hoe we concreet aan het werk zijn en wat we kunnen 
bereiken. Daarnaast wil ik hem ook wat vragen, name-
lijk: help ons daarbij. We willen af van de vraag hoeveel 
die versterkingsopgave mag kosten. De gaswinning 
heeft 500 miljard opgeleverd, over welke kosten 
hebben we het hier dan? De verhouding is zoek. Op 
het gemeentewapen van Het Hogeland staat niet voor 
niets Ex Undis, oftewel uit de golven. Dat is wat wij ook 
moeten doen. Opstaan en onze teleurstelling omzetten 
in handelingen. We moeten aan de slag.”

Waar kan ik terecht? 
Voor algemene informatie en vragen over aardbevingen 
kunt u terecht bij de gemeente Het Hogeland.
Bel 088 - 345 88 88, Whatsapp 06 - 1145 0530
of ga naar www.hethogeland.nl

 HULP EN ADVIES

Stut & Steun 
Bewonerssteunpunt waar u terecht kunt voor een 
luisterend oor en ondersteuning bij o.a. problemen 
met afhandeling van aardbevingsschade en het 
inspecteren en versterken van uw woning. 
Bel 050 - 211 20 44 of ga naar www.stutensteun.nl

Platform Kerk en aardbeving
Platform van kerken van verschillende gezindten 
in en rondom het aardbevingsgebied. U kunt hier 
terecht voor een luisterend oor. U kunt contact 
opnemen via de website www.kerkenaardbeving.nl 

Vangnet Bijzondere Situaties
Soms is er meer aan de hand dan alleen aardbevings-
schade. Denk aan medische, psychische of sociale 
problemen. Het Vangnet biedt een extra steun in de 
rug, van praktische hulp tot financiële ondersteuning. 
Kijk op www.vangnetbijzonderesituaties.nl of u hier-
voor in aanmerking komt. U kunt zich aanmelden 
via de burgemeester of de onafhankelijke raadsman:
www.onafhankelijkeraadsman.nl

Mensenwerk Hogeland 
Voor vragen over welzijn, voor individuele ondersteu-
ning, maatschappelijk werk en voor jeugd en jongeren. 
Mensenwerk Hogeland heeft inloopspreekuren in 
Bedum, Uithuizen, Winsum en Leens. Bel voor 
informatie 0595 - 745 090 of mail naar 
info@mensenwerkhogeland.nl

’s Avonds of in het weekend 
Heeft u buiten kantoortijden behoefte aan een 
luisterend oor? Bel met de landelijke luisterlijn 
van Sensoor via 050 - 525 0000.

 HULP VOOR KINDEREN 

Kinderombudsvrouw
Margrite Kalverboer is onze nationale Kinderombuds-
vrouw, zij komt op voor de rechten van kinderen. 
Maakt u zich zorgen om uw kind, omdat u in aardbe-
vingsgebied woont? Bel dan met 0800 - 876 5432. 
Of mail ombudswerk@dekinderombudsman.nl  
Of ga naar www.dekinderombudsman.nl

Aardbevingenwijzer voor kinderen
Helaas hebben aardbevingen ook invloed op kinderen. 
Veiligheidsregio Groningen heeft speciaal voor hen 
een website ingericht. Met informatie over wat te doen 
bij een aardbeving en met weetjes over gaswinning, 
aardbevingsbestendig bouwen en aardbevingen 
wereldwijd. Kijk op www.aardbevingenwijzer.nl 
of bel voor meer informatie 088 - 162 5000.

   SCHADE, INSPECTIE & VERSTERKING

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen (TCMG)
Heeft u schade aan uw woning of bedrijfspand 
door de aardbevingen? Meld het bij TCMG.
Bel daarvoor 0800 - 4444 111 of meld het via de 
website www.schadedoormijnbouw.nl. Ook bent 
u welkom om tijdens kantooruren binnen te 
lopen bij het Cascadeplein 10 in Groningen.
 
Versterkingspunt Het Hogeland
Heeft u als bewoner of ondernemer vragen over inspec-
ties en versterking? Het versterkingspunt is gevestigd 
aan Hoofdstraat-Oost 24 in Uithuizen (tegenover de 
HEMA). Op maandag en donderdag na 13.00 uur kunt 
u binnenlopen zonder afspraak. Wilt u een afspraak 
maken op een andere dag? Bel 088 - 041 4468 of 
mail: info@versterkingspunteemsmond.nl

 KLACHTEN OVER SCHADEAFHANDELING

Onafhankelijke Raadsman
Heeft u een klacht over de afhandeling van uw 
schade door CVW, NAM of TCMG? De Onafhankelijke 
Raadsman bekijkt uw klacht en probeert te bemiddelen. 
Ook klachten over bouwkundige versterking kunt u hier 
kwijt. Bel 088 - 223 44 55 of stuur een mail naar 
info@onafhankelijkeraadsman.nl. Wilt u liever een 
afspraak op het kantoor in Loppersum? Dat kan 
via de website: www.onafhankelijkeraadsman.nl

Technische Commissie Bodembeweging 
(TCBB)
Bent u het niet eens met de afhandeling van uw 
schadeclaim? Dan kunt u bij de onafhankelijke TCBB 
terecht. Deze onderzoekt of de schade aan uw pand 
is ontstaan door de gaswinning. Bel 088 - 0425 718 of 
bezoek de website www.tcbb.nl voor meer informatie.

 WAT TE DOEN BIJ EEN AARDBEVING?

Veiligheidsregio Groningen
Veiligheidsregio Groningen geeft praktische informatie 
over aardbevingen en de gevolgen ervan. Hoe kunt 
u zich voorbereiden op een aardbeving, wat te doen 
tijdens en na een beving? En hoe zijn de veiligheids-
diensten eigenlijk voorbereid? Kijk op 
www.veiligheidsregiogroningen.nl of bel 088 - 162 5000.

Schrijf u in voor de digitale Golden laand!
Elke maand de Golden laand via de mail? 

U kunt zich per e-mail aanmelden via 

redactie@hethogeland.nl, onder vermelding 

van Het Hogeland-Golden laand. De digitale 

Golden laand verschijnt altijd de dag 

vóór publicatie in de Ommelander Courant.

‘Het samengaan van de vier 

gemeenten vergroot onze 

bestuurskracht’
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