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Waarom stemmen op 23 mei?
Tijdens de Europese verkiezingen gaan inwoners uit 
alle landen in de Europese Unie naar de stembus. Er 
zijn zo’n 375 miljoen kiesgerechtigden, die gaan stem-
men op kandidaten voor het Europees Parlement. In 
Nederland stemmen we daarbij op Nederlandse partij-
en en Nederlandse kandidaten, in andere landen voor 
andere partijen. In totaal mogen er 26 Nederlanders 
plaatsnemen in het Parlement, dat in totaal uit 750 ze-
tels bestaat. 

Iedereen die in Het Hogeland mag stemmen, heeft de 
stempas inmiddels ontvangen. U mag stemmen als u: 
• op 9 april 2019 ingeschreven staat in de Basisregis-
tratie Personen op een adres in de gemeente;
• 18 jaar of ouder bent op 23 mei 2019;

• niet van het kiesrecht bent uitgesloten; of
• de nationaliteit van een andere lidstaat van de Eu-
ropese Unie hebt en u de keuze om in Nederland te 
stemmen hebt laten registreren.

Stempas kwijt of niet ontvangen? 
Het is dan mogelijk om een vervangende stempas aan 
te vragen. Dit kan tot woensdag 22 mei, 12.00 uur, 
bij de publieksbalies in Bedum, Leens, Uithuizen of 
Winsum. Hiervoor maakt u een afspraak via tel. 088 
- 345 8888, of per e-mail: gemeente@hethogeland.nl. 
Neem uw identiteitsbewijs mee.

U kunt ook schriftelijk een vervangende stempas aan-
vragen. Gebruik hiervoor het formulier 'Verzoek om 
een nieuwe stempas' op de website: 
www.hethogeland.nl/verkiezingen
• Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. 
• Zorg dat uw aanvraag uiterlijk maandag 20 mei 2019 
in het bezit is van de gemeente.
Raakt u op de dag van de verkiezing uw stempas 
kwijt, dan kunt u niet stemmen.

Alle overige belangrijke info over de verkiezingen op 
23 mei en een overzicht van de stemlocaties vindt u 
op www.hethogeland.nl/verkiezingen 
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Van het college

Elke dinsdag vergadert het college van bur-
gemeester en wethouders. Op 30 april heeft 
het college onder andere gesproken over de 
tijdelijke huisvesting van werknemers in de 
Eemshaven. De volledige besluitenlijst van 
de vergadering vindt u op de website via 
www.hethogeland.nl/college.

Tijdelijke huisvesting werknemers Eemsha-
ven
Het college neemt een positieve grondhouding in ten 
aanzien van de eventuele komst van een tijdelijke 
huisvestigingsmogelijkheid in de gemeente voor werk-
nemers in de Eemshaven. Door de komst van nieuwe 
bedrijven en de uitbreiding van bestaande vestigingen 
daar zijn er de komende jaren veel bouwactiviteiten te 
verwachten. Alle betrokken partijen geven een voor-
keur aan centrale huisvesting voor naar schatting in 
totaal 700 tijdelijke werknemers. De komende maan-
den wordt in de gemeente Het Hogeland gezocht naar 
geschikte locaties. Het college benadrukt het belang 
van zorgvuldige communicatie met omwonenden van 
de locaties. Een definitieve locatie wordt naar ver-
wachting voor de komende zomervakantie bepaald. 
De tijdelijke centrale huisvesting moet nog in 2019 in 
gebruik worden genomen.

Aanvragen koninklijke 
onderscheiding Lintjesregen 2020
Elk jaar worden inwoners onderscheiden voor hun per-
soonlijke, bijzondere verdiensten. Inwoners die in aanmer-
king komen voor een koninklijke onderscheiding hebben 
zich gedurende een langere tijd ingezet voor de samen-
leving. Dat kan op verschillende manieren, zoals lid zijn 
van een bestuur of bijvoorbeeld het organiseren van aller-
lei evenementen voor de gemeenschap. Het gaat in ieder 
geval om onbetaalde activiteiten, gedurende een periode 
van tenminste twintig jaar, voor een aanzienlijk aantal 
uren per week. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking 
komt? Of hebt u een vraag? Neem dan contact op met de 
bestuursassistenten van de gemeente Het Hogeland, via 
bestuur@hethogeland.nl of 088 – 345 8888. Als u iemand 
wilt voordragen voor de Lintjesregen in 2020 dan moet uw 
aanvraag uiterlijk 15 juli 2019 binnen zijn. Meer informatie, 
bijvoorbeeld over de procedure en voorwaarden, vindt u 
op www.lintjes.nl.

Raad Het Hogeland
Let op! De raadsvergadering van woensdag 8 mei begint 
om 19.00 uur, niet om 20.00 uur zoals eerder vermeld in de 
krant en op de website.

Minimum inkomen of weinig vermogen? 

Check áltijd uw recht op extra gemeentelijke ver-
goedingen! Anders loopt u misschien geld mis!

We brengen ze graag met enige regelmaat bij u onder 
de aandacht: onze minimaregelingen, ook bekend als de 
MeeDoen!regelingen. U kunt gebruik maken van de ‘Kind-
pakket’ regelingen via Stichting Leergeld zodat uw kind 
mee kan doen aan sportieve- en culturele activiteiten, zo-
als zwemles of muziekles. Ook kunt u voor uw kind een 
computer of fiets aanvragen. 

Aanvragen
Uw aanvraag kunt u doen bij Stichting Leergeld via de 
website www.leergeldhoogeland.nl. Leergeld kijkt altijd sa-
men met u naar de goedkoopste oplossing. Als u bijvoor-
beeld contact hebt met een maatschappelijk werker of de 
intern begeleider van school, dan kan een aanvraag voor 
sport of culturele activiteiten ook via hen lopen. 

Participatiefonds
Daarnaast kunt u ook gebruik blijven maken van het par-
ticipatiefonds. U kunt maximaal € 200,- per persoon per 
jaar krijgen. Alle informatie over de nieuwe- en bestaande 
regelingen/vergoedingen en hoe u in aanmerking kunt ko-
men, vindt u op de website www.hethogeland.nl onder het 
kopje ‘hulp bij laag inkomen’.

De Adviesraad Het Hogeland advi-
seert het college van B&W van de Ge-
meente gevraagd en ongevraagd op 
het gebied van WMO en jeugdzorg. 

Over de jeugdzorg is de laatste tijd 
veel te doen. Ook onze "nieuwe" ge-
meente heeft te maken met (o.a. fi-
nanciële) problemen. Daarover is een 
rapport gemaakt "Taskforce Jeugd-
zorg" met een bijbehorend actieplan. 
Kortgeleden is dit rapport in de ge-
meenteraad besproken.

Vanaf 2020 zal er anders gewerkt 
moeten worden, maar hoe? 
Om het college van B&W te advise-

ren over mogelijke aanpassingen en 
verbeteringen zoekt de adviesraad 
een groep inwoners uit Het Hogeland 
die, op welke manier dan ook, te ma-
ken hebben met jeugdzorg. Krijgt u 
ondersteuning via jeugdzorg, geeft u 
jeugdzorg, bent u een ouder of hebt u 
vanuit uw beroep een eigen visie, we 
zoeken jou. Met deze kerngroep van 
inwoners willen we doorpraten over 
hoe het nu gaat in de jeugdzorg en 
hoe het anders en beter zou kunnen. 
Het doel is om tot goede adviezen te 
komen aan het college.

Meer informatie over de werkwijze 
vindt u op onze website en via Face-

book. Neem contact op, meld u aan 
via onze website
www.adviesraadhethogeland.nl of via 
onze facebookpagina: Adviesraad 
Het Hogeland. Aanmelders krijgen 
voorafgaand aan de bijeenkomsten 
verdere, gerichte informatie.

De eerste bijeenkomst (van in totaal 2 
of 3) is op 4 juni in Warffum , Spijslo-
kaal Oosterkerkpad 3 9989AH.

Egbert Kruidhof, voorzitter
Martine Bolt, lid

Praat mee over jeugdzorg met Adviesraad Het Hogeland

Informatieavond bestemmingsplan 
Eemshaven

Op maandagavond 13 mei zal Peter Bügel namens de ge-
meente Het Hogeland een presentatie geven over bestem-
mingsplan Eemshaven. Dit plan ligt tot en met 22 mei ter 
inzage in het kader van de inspraak. Deze informatieavond 
begint om 19.30 en zal zijn in het dorpshuis Diggelschip in 
Oudeschip.
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Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Adorp • Het uitbreiden van de woning, Wierdestraat 4 (26-4-
2019)
Bedum • Het bouwen van 8 halfvrijstaande woningen, Kui-
feend (1-5-2019) • Het bouwen van woningen, Rietgans (1-5-
2019) • Het bouwen van 11 woningen, Smient (1-5-2019) • Het 
aanpassen van de terreininrichting, Industrieweg 8 (1-5-2019)
Houwerzijl • Het bouwen van een woning, Hoofdstraat 54 (1-
5-2019)
Niekerk • Het onderhouden van een monument, Zoutkamper-
weg 1 (25-4-2019)
Uithuizen • Het bouwen van een aanbouw, de Laan 65 (25-
4-2019) • Het uitbreiden van de woning, Menkema's Uiterdijk 
10 (28-4-2019) • Het plaatsen van gevelreclame, Borgweg 100 
(29-4-2019) • Het plaatsen van gevelreclame, Industrieweg 14 
B (29-4-2019)
Uithuizermeeden • Het plaatsen van gevelreclame, Hoofd-
straat 61 a (29-4-2019) • Het aanleggen van een natuurvrien-
delijke oever, langs de Meedstermaar ( 30-4-2019)
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen, Wadwerderweg 13 
(26-4-2019)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, Torenweg 28 (26-
4-2019)
Wetsinge • Het bouwen van een paardenstal, Meedenweg 5 
(25-4-2019) • Het bouwen van een kapschuur, Meedenweg 5 
(25-4-2019)
Winsum • Het restaureren van een monument, Molenstraat 4 
(29-4-2019) • Het verbouwen van een pand, Hoofdstraat W 7 
(30-4-2019)
Zoutkamp • Het verplaatsen en plaatsen van nieuwe opslag-
ruimten, Panserweg 14 (29-4-2019)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Bedum • Oprichten van een woning, Meerkoet 42 (29-4-2019) 
• Het plaatsen van een tijdelijke winkel, Stationsweg 32 (30-4-
2019) • Het plaatsen van een overkapping, De Populieren 28 
(25-4-2019) • Het aanleggen van een wegverbreding, Wolddijk 
(2-5-2019) • Het kappen van een boom, Meidoorn 2 (1-5-2019)
Eemshaven • Het bouwen van een centraal dienstengebouw, 
Middenweg (1-5-2019)
Hornhuizen • Het uitbreiden van een woning, Ommelander-
weg 12 (1-5-2019)
Lauwersoog • Het bouwen van een berging, De Rug 5 (29-
4-2019)
Leens • Het bouwen van een woning, Oosterlaagte 50 (1-5-
2019)
Rasquert • Het afwijken van het gebruik van de ijsbaan Ras-
quert, Mathenesserweg 4 (2-5-2019)
Uithuizen • Het wijzigen van de gevel, vergroten van de dakka-
pel en het wijzigen van de kleuren van een woning, Bovenhui-
zen 50 (1-5-2019) • Het uitvoeren van onderhoudswerkzaam-
heden aan de Menkemaborg, Menkemaweg 2 (29-4-2019)
Uithuizermeeden • Het vervangen van handelsreclame, 
Hoofdstraat 182 (26-4-2019)
Usquert • Het plaatsen van zonnepanelen, Wadwerderweg 
111 (25-4-2019) • Het bouwen van een schuur, Zijlsterweg 23 
(29-4-2019)
Warffum • Het plaatsen van zonnepanelen, Oosterstraat 22 
(25-4-2019)
Wehe-den Hoorn • Het kappen van een boom, G. Redeker-
straat 8 (29-4-2019)
Winsum • Het wijzigen van een gevel, Hoofdstraat W 14 (1-
5-2019) • Het bouwen van een woning, Netlaan 7 (1-5-2019)
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 ver-
lengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor: 
Schouwerzijl • Het plaatsen van een aanlegsteiger, nabij 
Niesternweg 14 te Schouwerzijl (verzonden 17 juni 2019).
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tussen haakjes 
vermeld

Verleende vergunningen (uitgebreide 
procedure)

Burgemeester en Wethouders van Het Hogeland hebben een 
omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) verleend voor:
Zuidwolde • Het toepassen van een emissiearm huisvestings-
systeem in bestaande pluimveestallen aan de Westerseweg 
19A te Zuidwolde.
Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage ge-
legen, van deze gelegenheid tot het indienen van zienswijzen 
is geen gebruik gemaakt.
Ter inzage
De omgevingsvergunning ligt vanaf 9 mei 2019 gedurende 6 
weken ter inzage. Als u de omgevingsvergunning wilt inzien, 
maak dan een afspraak via 088 - 345 8888.
Beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening
Tijdens bovengenoemde inzagetermijn bestaat de mogelijk-
heid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank 
Noord-Nederland, sectie Bestuursrecht, locatie Groningen, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Deze mogelijkheid staat 
open voor belanghebbenden:
• die tijdig hun zienswijzen bij het college van burgemeester en 
wethouders naar voren hebben gebracht;
• aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen 
of niet tijdig zienswijzen bij het college van burgemeester en 
wethouders naar voren hebben gebracht.
De omgevingsvergunning treedt in werking na de termijn van 
inzage. Het instellen van beroep schort de werking van het be-
sluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank om een voorlopige voor-
ziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit 
tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland zijn voorne-
mens een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Leens • Het veranderen van een monumentale schuur ten be-
hoeve van gewijzigd agrarisch gebruik, Grijssloot 1 in Leens.
Het ontwerpbesluit en de andere bij het ontwerpbesluit beho-
rende documenten liggen van 9 mei tot en met 20 juni 2019 ter 
inzage in het gemeentehuis in Uithuizen. 
Belanghebbenden kunnen tijdens deze inzageperiode monde-
ling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze 
sturen naar Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA 
Uithuizen.  
 

Verleende omgevingsvergunning 
(Rectificatie)

Burgemeester en Wethouders van Het Hogeland hebben een 
omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) verleend voor:
Baflo • Het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg langs 
het spoor in Baflo (24 april 2019).
Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage ge-
legen, van deze gelegenheid tot het indienen van zienswijzen 
is geen gebruik gemaakt.
Beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening.
Het besluit ligt van 9 mei tot en met 20 juni 2019 ter inzage. 
Tijdens die periode bestaat de mogelijkheid een schriftelijk 
beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, 
sectie Bestuursrecht, locatie Groningen,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Deze mogelijkheid staat 
open voor belanghebbenden:

•  die tijdig hun zienswijzen bij het college van burgemeester en 
wethouders naar voren hebben gebracht;
•  aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen 
of niet tijdig zienswijzen bij het college van burgemeester en 
wethouders naar voren hebben gebracht.
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van 
30 mei 2019. Het instellen van beroep schort de werking van 
het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank om een voorlopi-
ge voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Evenementenvergunning 

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend 
voor:
Eenrum • Het houden van een Geuren- en Kleurenfestival in 
de Arboretum Notoarestoen te Eenrum op 11, 12, 18 en 19 
mei 2019, dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur (verleend 30-
04-2019)
Rasquert • Het houden van ’t Hogelandster Piraten Festijn op 
11 mei 2019 van 19.00 uur tot 01.00 uur, de Beurs voor de on-
dernemersvereniging op 15 mei 2019 van 13.00 uur tot 20.30 
uur, de Finale van de Graspoll 2019 op 17 mei 2019 van 20.00 
uur tot 01.00 uur en Graspop Festival op 18 mei 2019 van 
19.00 uur tot 01.00 uur op de ijsbaan aan de Mathenesserweg 
te Rasquert (verzenddatum 02-05-2019)
Uithuizen • Het houden van een Oldtimertreffen in het centrum 
van Uithuizen op 1 juni 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur (ver-
leend 26-04-2019) • Het houden van een rommelmarkt aan de 
Kwekersweg 1 te Uithuizen op 15 juni 2019 van 09.00 uur tot 
12.00 uur (verleend 26-04-2019)
Ulrum, Zoutkamp, Leens, Kloosterburen en Vierhuizen • 
Het houden van een avondvierdaagse te Ulrum, Zoutkamp, 
Leens, Kloosterburen en Vierhuizen van 20 tot en met 24 mei 
2019, dagelijks van 17.30 uur tot 20.00 uur (verleend 01-05-
2019)
Usquert • Het houden van de Wielerronde Rondom de Bult 
van Usquert op 21 juli op het parcours Raadhuisstraat, Hoofd-
straat, Stationsstraat en Boermanjeweg te Usquert (verzend-
datum 02-05-2019)
Winsum • Het houden van de autocross op 30 mei 2019, 29 
juni 2019, 6 juli 2019 (reserve), 27 juli 2019, 7 september 2019 
en 21 september 2019 (reserve) dagelijks van 07.00 uur tot 
19.00 uur aan de Winsumerstraatweg 4 te Winsum (verleend 
30-04-2019) • De ouder- en kindbraderie in Winsum wordt ver-
plaatst naar 13 juli 2019 (verleend 01-05-2019)
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. 

Vergunningaanvragen en -besluiten

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


