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Hebt u een inkomen tot en met 
120% van de bijstandsnorm en 
gebruikt u in het jaar 2019 uw 
volledige eigen risico van uw 
zorgverzekering? Dan kunt u 
in aanmerking komen voor een 
compensatie van 265 euro. Aan-
vragen voor het jaar 2019 kan 
tot 31 december 2020. Voor het 
jaar 2018 kan dit tot 31 december 
2019. Het aanvraagformulier ver-
goeding eigen risico zorgverze-
kering 2018/2019 is te vinden op 
de website van de gemeente via 

www.hethogeland.nl/eigenrisico

Het formulier is ook beschikbaar 
bij de gemeentelocaties in Be-
dum, Leens, Uithuizen of Winsum 
en bij Werkplein Ability (Ubbo J. 
Mansholtplein 2) in Winsum. Het 
ingevulde aanvraagformulier kunt 
u hier samen met de bewijsstuk-
ken inleveren. Opsturen kan ook 
naar: Gemeente Het Hogeland, 
postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Telefoon: 
E-mail: 
Website:  
WhatsApp:

088 - 345 8888
gemeente@hethogeland.nl
www.hethogeland.nl
06 - 114 505 30

Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum                                                     
Schoolstraat 1, 9781 JL Bedum
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen
R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens

Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2, 9951 BX Winsum
Overige informatie: www.werkpleinability.nl

Van het college
Elke dinsdag vergadert het college van burge-
meester en wethouders. Op 9 april heeft het col-
lege onder andere gesproken over een plan van 
aanpak voor het verbeteren van jeugdhulp en het 
verminderen van de kosten. De volledige beslui-
tenlijst van de vergadering vindt u op de website 
via www.hethogeland.nl/college.

Betere jeugdhulpverlening voor minder geld
Het college legt de gemeenteraad een plan van aan-
pak voor dat tot doel heeft de kosten voor de jeugdhulp 
te verminderen en het huidige systeem te veranderen. 
De kosten voor de jeugdhulpverlening laten al jaren 
lang een stijgende lijn zien. In het plan, dat een loop-
tijd heeft van drie jaar, zijn verschillende maatregelen 
geformuleerd die tot kostenbesparingen en verbete-
ringen moeten leiden. Die maatregelen worden gefa-
seerd uitgevoerd. De maatregelen waarvoor in 2019 
financiële dekking is, worden nog dit jaar uitgevoerd. 
Voor de jaren daarna zal dekking moeten worden ge-
vonden.

Eén van de voorstellen is een onderzoek in te stellen 
naar de stijgende kosten voor de ambulante hulpverle-
ning. Die stegen in de jaren van 2016 tot en met 2018 
van 1,4 miljoen naar 3,2 miljoen euro. De gemeente-
raad wordt op 24 april gevraagd 50.000 euro beschik-
baar te stellen voor dat onderzoek.

Doel van de voorgestelde maatregelen is niet alleen 
kostenbesparing; er wordt naar gestreefd jeugdigen 
en gezinnen eerder, sneller en efficiënter te helpen. 
Om dat te bereiken, worden de banden met het on-
derwijs, huisartsen en andere betrokkenen nauwer 
aangehaald.

Wegwerkzaamheden Gemeente Het 
Hogeland

Vanaf woensdag 24 april t/m woensdag 8 mei wordt op de vol-
gende wegen asfaltonderhoud uitgevoerd met  verkeershinder en 
omleidingen tot gevolg;
Doodstilsterweg - Doodstil;  gestremd vanaf Barmerweg tot Us-
querderweg op woensdag 24 april en donderdag 25 april;
Westhornseweg - Usquert; gestremd van woensdag 24 april t/m 
vrijdag 26 april, vuilstort is bereikbaar.
Smeltenpad - Warffum; gestremd van woensdag 24 april t/m vrij-
dag 26 april;
Stitswerderweg- Stitswerd; gestremd van woensdag 24 april t/m  
vrijdag 26 april binnen bebouwde kom vanaf de aansluiting Akke-
maweg tot einde bebouwde kom.

Vanaf maandag 29 april t/m woensdag 8 mei verkeershinder op 
Stitswerderweg- Stitswerd i.v.m. her-straatwerk langs de weg-
kanten. Doorgaand verkeer gestremd, aangrenzende woningen 
bereikbaar. Wegstremmingen worden vooraf aangekondigd met 
langs de weg geplaatste gele borden. Bewoners van te strem-
men wegvakken worden per brief door de aannemer ingelicht. 
Voor algemene vragen over de werkzaamheden of planning kunt 
u contact opnemen met het KCC van de gemeente Het Hogeland 
op 088-3458888.

Aanleg 3 parallelwegen Gemeente Het 
Hogeland
Vanaf maandag 22 april t/m eind juli wordt op een drietal locaties 
in de gemeente Het Hogeland een parallelweg langs het spoor 
aangelegd. In het najaar van 2019 worden in opdracht van Prorail 
enkele onbewaakte overwegen over het spoor verwijderd. Om de 
achterliggende woningen en landerijen bereikbaar te houden wor-
den betonwegen aangelegd die aansluiten op een bestaande weg 
met een beveiligde overweg.

Het gaat om de volgende 3 wegen en overwegen;
Laanweg- Sauwerd (opheffen overgang Oosterlaan)
Meedenweg- Wetsinge (opheffen overweg Oudeweg)
Tinallingerweg-Baflo (opheffen overweg Sasmaweg)

Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met het KCC van de gemeente Het Hogeland op 088 
- 345 8888. Aanwonenden van de genoemde wegen worden per 
brief door de aannemer ingelicht. Voor vragen over de uitvoering 
kunt u bellen met de uitvoerder, de heer B. Postema van Schagen 
Infra. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op 06 - 53148173.

Agenda Raad Het Hogeland
Op woensdag 24 april vergadert de gemeenteraad van Het Ho-
geland om 19.00 uur, in het gemeentehuis in Uithuizen. U bent 
van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen. U 
kunt de vergadering ook live volgen via www.raadhethogeland.nl. 
Wordt er een agendapunt besproken waarover u iets wilt zeggen? 
Maak dan gebruik van u inspreekrecht. Hiervoor kunt u zich tot 24 
uur van tevoren aanmelden bij de griffie via telefoonnummer 088 
- 345 8888 of mail naar griffie@hethogeland.nl.

Besluitvormend n.a.v. eerdere opiniërende bespreking 
• Winkeltijdenverordening - De raad wordt voorgesteld de voorge-
legde verordening vast te stellen.
• Verordeningen starterslening en blijverslening - De raad wordt 
voorgesteld twee verordeningen vast te stellen.

Opiniërend (ter bespreking)
• Collegeprogramma 2019-2022 - De raad is in de gelegenheid te 
reageren op de door het college van B&W op basis van het Coali-
tieakkoord vastgestelde Collegeprogramma.

Opiniërend en besluitvormend*
• Harmonisatie Grondstoffenbeleid - De raad wordt gevraagd een 
startnotitie vast te stellen met het oog op de harmonisatie van de 
afvalinzameling.
* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een 
latere vergadering neemt

De raadsstukken zijn te vinden op de website: 
www.raadhethogeland.nl.

Monumenten, ondernemers 
en inwoners gezocht!

Op zaterdag 14 en zondag 15 september 
vindt de Open Monumentendag plaats. 
Monumenten in het hele land zijn deze 
dagen gratis toegankelijk voor ieder-
een. Het thema is dit jaar Plekken van 
plezier. De gemeente Het Hogeland wil 
er, samen met haar inwoners en onder-
nemers, een groot cultureel evenement 
van maken, met bruisende activiteiten 
langs verschillende routes. Bent u een 
eigenaar van een monument en wilt u tij-
dens Open Monumentendag uw deuren 
openen voor het publiek? Meld u dan aan 
via https://www.openmonumentendag.nl/ 
deelnameformulier-monumenteigenaar-
beheerder/ of stuur een mail naar 
 r.vellenga@hethogeland.nl. Hebt u een 
galerie? Of bent u ondernemer of zit u 
in een stichting of vereniging en wilt u 
tijdens het evenement activiteiten orga-
niseren in de dorpen? Dan kunt u zich 
aanmelden via r.vellenga@hethogeland.
nl. Aanmelden kan tot en met 30 april.

Wilt u weten wat u kunt doen 
om uw huis (brand)veiliger 
te maken? Meld u dan aan 
voor het project ‘Mijn huis op 
maat’.  

“Als burgemeester vind ik het belangrijk dat 
iedereen veilig in Het Hogeland kan wonen. 
Dat geldt ook voor ouderen en mensen 
met een Wmo-indicatie. Daarom biedt de 

gemeente deze mensen een gratis test aan: gecertificeerde vrijwilligers 
komen bij u langs om te kijken wat u kunt doen om uw huis (brand)veiliger 
te maken. Zodat u langer zelfstandig, veilig en comfortabel in uw huis 
kunt blijven wonen. De eerste 100 huishoudens krijgen een gratis set 
gekoppelde rookmelders. Ik zeg: doen!”

Henk Jan Bolding
Burgemeester Het Hogeland

Kijk voor meer informatie op een van de websites of maak direct een 
afspraak bij Mensenwerk Het Hogeland: 
Website:   hethogeland.nl (zorg en ondersteuning)
Website:   mijnhuisopmaat.nl
Telefoon:   0595 - 745 090
E-mail:   info@mensenwerkhogeland.nl 
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Ontvangen aanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevings-
vergunning ontvangen voor:
Bedum • Het aanleggen van een wegverbreding, Wolddijk (4-4-
2019) • Het bouwen van 9 woningen, Folkerdastraat (5-4-2019)
Eemshaven • Het plaatsen in werking hebben van een opslag-
silo voor biomassa en een zeef- en, Kwelderweg 15 (10-4-2019)
Hornhuizen • Het uitbreiden van de woning, Ommelanderweg 
12 (9-4-2019)
Uithuizen • Het bouwen van een bedrijfshal, Edama 6 (8-4-
2019) • Het slopen van het achterhuis met garage, Treubweg 
60 (9-4-2019) • Het bouwen van een garage/ schuur, Treubweg 
60 (9-4-2019) • Het bouwen van een woning (wijzigen verleende 
vergunning), Maarweg 50 (10-4-2019)
Uithuizermeeden • Het uitvoeren van onderhoud aan de kerk-
schuur, Torenstraat 33 (4-4-2019) • Het plaatsen van een tuin-
huis, Uithuizerweg 9 (10-4-2019)
Usquert • Het bouwen van een schuur, Zijlsterweg 23 (4-4-2019)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, Groot-Hofstraat 25 
(8-4-2019)
Winsum • Het uitbreiden van een ligboxenstal en het bouwen 
van een overkapping, Voslaan 1 (4-4-2019) • Het bouwen van 
een woning, Schouwerzijlsterweg 2A (8-4-2019) • Het plaatsen 
van een bijkeuken/tuinhuis, Hoofdstraat W 43 (8-4-2019) • Het 
plaatsen van een klimaatinstallatie, Onderdendamsterweg 33 B 
(9-4-2019)
Zoutkamp • Het verbouwen van de garage, Sluisweg 22(5-4-
2019) • Het uitbreiden van de woning, Vishalstraat 6 (6-4-2019)
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg 
Groningen behandelt de aanvragen in een openbare vergade-
ring. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u een afspraak maken 
via, tel. 088 – 345 8888. 

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Kantens • Het samenvoegen van 2 woningen, Bredeweg 17 te 
Kantens (9-4-2019)
Roodeschool • Het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Wes-
terdijkstraat 13 (9-4-2019) • Het kappen van 4 bomen op de hoek 
van de Hooilandseweg en Prinsenhof (10-4-2019)
Uithuizen • Het realiseren van 5 logiesruimten, Emmaweg 13 
(26-3-2019)
Warffum • Het realiseren van een schuilvoorziening voor vee, 
Westervalge 53 (9-4-2019)
Winsum • Het bouwen van woningen, Tasveld 3, 5, 7, 9, 21, 23, 
Veldbrand 1, 3, Veldoven 2, 4, Netlaan 9, 11 (8-4-2019)
Zandeweer • Het verbouwen en uitbreiden van een woning, 
Trekweg 4 (4-4-2019)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd 
van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Stitswerd • Het vervangen van een schuur, Jacob Tilbusscher-
weg 24 (20-5-2019)
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tussen haakjes 
vermeld

Ingetrokken aanvragen

Op verzoek van de aanvrager is de aanvraag niet in behandeling 
genomen voor:
Uithuizen • Het plaatsen windturbine, Lauwersweg 2 (4-4-2019)

Kennisgeving besluit

Archeologische Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I. van En-
gelshoven, maakt bekend dat zij in het kader van de artikelen 
11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 
en afdeling 3.4 van de wet Algemene wet bestuursrecht een ar-
cheologische monumentenvergunning heeft verleend voor het 
uitbaggeren van een voormalige op het perceel met de kadastra-
le aanduiding: Kantens K 368 (Rijksmonumentnummer 527159 / 
Locatie Rottum). In dit kader ligt het definitieve besluit met bijbe-
horende stukken ter inzage van 18 april t/m 29 mei 2019 in het 
gemeentehuis te Uithuizen. 
Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u tegen de be-
schikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank Groningen, Postbus 933, 9700 AX Groningen. Het 
beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten 
uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Melding Activiteitenbesluit, Wierde 33 te 
Leens

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Het Hogeland maakt bekend de volgende melding op grond van 
het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
Leens • Wierde 33 te Leens, 9965 TA, Maatschap F.J. Zomer-
man en A.E. Zomerman-Boonstra, veranderingsmelding voor het 
plaatsen van één windturbine.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze 
publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met telefoon-
nummer 088 345 88 88.

Evenementenvergunningen

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend 
voor:
Bedum • Het houden van de Wandel4daagse te Bedum van 3 
juni 2019 t/m 6 juni 2019 telkens van 17.30 uur tot en met 20.30 
uur (verzenddatum 08-04-2019)
• Het houden van De Omloop Bedum met zomermarkt op 18 juni 
2019 van 09.00 uur tot 23.00 uur (verzenddatum 10 april 2019)
Eenrum • Het houden van de Wandel3daagse te Eenrum van 22 
mei 2019 t/m 24 mei 2019 telkens van 18.00 uur tot 21.00 uur 
(verzenddatum 08-04-2019)
Kantens • Het houden van de Kaanster Kermis van op 22 mei 
2019 van 14.00 uur tot 00.30 uur, 23 mei 2019 van 16.00 uur tot 
01.00 uur, 24 mei 2019 van 16.00 uur – 02.00 uur en zaterdag 25 
mei 2019 van 13.00 uur – 02.00 uur, op het sportterrein aan Bre-
deweg 30 (sportveld) te Kantens (verzenddatum 11 april 2019)
Kloosterburen • Het houden van een Midzomerfeest Klooster&-
buren op 22 juni 2019 in de Kloostertuin te Kloosterburen van 
11.00 uur tot 00.00 uur (verzenddatum 08-04-2019)
Uithuizen • Het houden van een shantykorenmiddag in de 
Hoofdstraat-Oost en op de hoek bij de Blink te Uithuizen op 11 
mei 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur (verzenddatum 09-04-
2019)
Uithuizermeeden • Het houden van een Wandel4daagse te Uit-

huizermeeden van 13 t/m 16 mei 2019 telkens van 18.00 uur tot 
21.00 uur (verzenddatum 09-04-2019)
• Het houden van de COOP Eemsmondloop te Uithuizermeeden 
op 5 oktober 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur (verzenddatum 
09-04-2019)
Warffum • De viering van Koningsdag te Warffum op 27 april 
2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur (verzenddatum 09-04-2019)
Wehe-den Hoorn • Het houden van het Feestweekend 
 Wehe-den Hoorn van 31 mei 2019 tot en met 2 juni 2019 op 
het sportveld aan de P.A. de Rochefortstraat te Wehe-den Hoorn 
(verzenddatum 08-04-2019)
Winsum • Het houden van de avondvierdaagse op 20 t/m 23 mei 
2019 (verzenddatum 8 april 2019)
Zoutkamp • Het houden van een BB toernooi op het sportveld 
van VV Zeester aan de Beatrixstraat 21A te Zoutkamp op 21 en 
22 juni 2019 (verzenddatum 10 april 2019)
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. 
Deze datum staat tussen haakjes vermeld. 

Rectificatie verleende 
evenementenvergunning 

Het rectificeren betreft een publicatie van 10 april 2019, in de pu-
blicatie is de verkeerde datum van het evenement aangegeven, 
dit moet zijn: 
Winsum • De Winsumer Wierdentocht op 11 mei 2019 in en 
rondom Winsum. (01-04-2019)
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. 
Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Rectificatie verleende 
omgevingsvergunning

In de publicatie van 10 april 2019 is gepubliceerd dat er een ver-
gunning is verleend voor:
Warffum • Het opnieuw in gebruik nemen van de 56 bestaande 
wooneenheden, Noorderstraat 24 
Dit betreft geen verleende omgevingsvergunning, deze aan-
vraag is ingediend op 27 maart 2019. Burgemeester en wethou-
ders moeten nog besluiten over deze aanvraag. Wanneer er een 
besluit is genomen over deze aanvraag zullen wij dit publiceren 
in de krant en op onze website.

Vertrokken onbekend waarheen

De gemeente heeft de plicht ambtshalve uitschrijvingen uit de 
Basisregistratie personen bekend te maken. Het gaat dan om 
personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder aan-
gifte van verhuizing te hebben gedaan. Op hethogeland.nl/ 
officielebekendmakingen vindt u een overzicht van deze gege-
vens.

Vergunningaanvragen en -besluiten

Vergunning(aanvraag) inzien
Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, maak 
dan een afspraak via 088 - 345 8888. U kunt de stuk-
ken inzien op alle locaties:  Bedum, Uithuizen, Leens 
en Winsum.

Op Goede Vrijdag en Tweede 
Paasdag, 19 en 22 april, zijn alle 
gemeentelocaties, inclusief Werk-
plein Ability, gesloten. Ook wij-
zigen afvalroutes en kunt u mo-
gelijk geen afval inleveren bij uw 
milieustraat.

Andere ophaaldag container
Op 19 en 22 april worden geen 
afvalroutes gereden. Uw contai-
ner wordt op een ander moment 
opgehaald:
Voormalig gemeente Bedum:
De grijze route wordt verplaatst 

van maandag 22 april naar zater-
dag 20 april.
Voormalig gemeente Winsum:
De grijze route wordt verplaatst 
van maandag 22 april naar zater-
dag 20 april.
Voormalig gemeente De Marne:
De grijze route wordt verplaatst 
van maandag 22 april naar vrijdag 
26 april.
Voormalig gemeente Eems-
mond:
De groene route wordt verplaatst 
van maandag 22 april naar vrijdag 
26 april.

Afval wegbrengen
Het is niet mogelijk om afval in te 
leveren bij de gemeentewerven, 
op Goede Vrijdag en Tweede 
Paasdag. De milieustraten in Us-
quert en Groningen zijn op Goede 
Vrijdag wél geopend. Op Tweede 
Paasdag zijn deze bedrijven ge-
sloten.

Gewijzigde openingstijden en afvalroutes tijdens feestdagen
Wilt u reizen met de bus of 
trein, maar weet u niet zo 
goed hoe het allemaal werkt? 
Maak dan een afspraak met 
de OV-ambassadeurs! Deze 
enthousiaste vrijwilligers hel-
pen u (gratis) op weg. Zo is 
het mogelijk om samen een 
reis te maken of op het station 
uitleg te krijgen over de wer-
king van de automaat. Maar 
ook kijken zij bijvoorbeeld met 
u of u met korting kunt reizen.

Maak een afspraak
Dinsdag tussen 8.00 – 14.00 
uur en donderdag tussen 8.00 
– 12.00 uur zijn de OV-ambas-
sadeurs aanwezig bij Stichting 
Werk op Maat, Industrieweg 7 
in Uithuizen. Elke tweede don-
derdag van de maand kunt u 
tussen 10.00 – 12.00 uur te-
recht in het gemeentehuis van 
Winsum. U kunt een afspraak 
maken met de OV-ambassa-
deurs via 0595 - 433245.

De OV-ambassadeurs helpen u op weg


