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Op donderdag 23 mei 2019 zijn de Europese 
Parlementsverkiezingen. Iedereen die in Het 
Hogeland voor deze verkiezing mag stem-
men, heeft de stempas inmiddels in de brie-
venbus ontvangen.

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Het kan voorkomen dat u de stempas niet heeft ont-
vangen of kwijt bent geraakt. Tot maandag 20 mei 
a.s. kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit 
kan persoonlijk of schriftelijk. U kunt langskomen bij 
een van de publieksbalies in Bedum, Leens, Uithui-
zen of Winsum, op werkdagen van 09.00 tot 17.00 
uur. Hier vult u een formulier voor een vervangende 
stempas in. De stempas wordt vervolgens naar uw 
huisadres opgestuurd. Neem uw identiteitsbewijs 
mee. 
Een vervangende stempas kunt u ook schriftelijk re-
gelen. Op de homepage van www.hethogeland.nl/
verkiezingen, onder stempassen staat het formulier 
'Verzoek om een nieuwe stempas''. Deze kunt u in-

vullen en samen met een kopie van uw identiteits-
bewijs opsturen naar gemeente Het Hogeland, t.a.v. 
Burgerzaken, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. 
Zorg dat uw formulier/aanvraag uiterlijk maandag 20 
mei a.s. in het bezit is van de gemeente. Lukt het 
niet voor die tijd, neem dan deze week contact op 
met de gemeente, via het centrale telefoonnummer: 
088 - 345 8888. 

Stemmen in uw gemeente
Op 23 mei zijn alle stembureaus in Het Hogeland ge-
opend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Op uw stempas 
staat welk stembureau bij u in de buurt is. U bepaalt 
zelf bij welke stemlocatie binnen de gemeente Het 
Hogeland u gaat stemmen. 
Kunt u niet zelf uw stem uitbrengen? Machtig dan 
een andere kiezer om voor u te stemmen. De ge-
machtigde mag uw stem alleen gelijktijdig met zijn of 
haar eigen stem uitbrengen. Per stemming kan een 
gemachtigde voor maximaal twee andere kiezers 
stemmen.

Let op: Omdat de gemeentelijke locaties in Bedum, 
Winsum, Uithuizen en Leens op 23 mei ook zijn in-
gericht als stembureau, zijn de locaties voor de ge-
meentelijke dienstverlening gesloten.
Meer informatie over de Europese Parlementsverkie-
zingen vindt u op www.hethogeland.nl/verkiezingen.

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 bur-
gemeester en wethouders. Op 8 mei heeft 
het college onder andere gesproken over 
subsidie die de gemeente heeft ontvangen 
voor de inzet van maatschappelijke bege-
leiders voor bewoners in het aardbevings-
gebied. De volledige besluitenlijst van de 
vergadering vindt u op www.hethogeland.nl/
college.

Verlening subsidie voor inzet van een maat-
schappelijk begeleider aardbevingen
Op grond van het projectplan Nationaal Programma 
Groningen heeft de gemeente een subsidie ontvan-
gen van € 160.000,-. Deze subsidie wordt gebruikt 
om de gemeentelijke sociale teams uit te breiden 
met onafhankelijke functionarissen die speciaal aan 
bewoners in het aardbevingsgebied een luisterend 
oor kunnen bieden en hen uitleg kunnen geven en 

helpen bij praktische zaken die te maken hebben met 
de mentale en fysieke gevolgen van aardbevingen. 
Met het geld worden voor een periode van 1 jaar een 
buurtwerker en een buurtmaatschappelijk werker 
aangesteld door Stichting Mensenwerk Hogeland. 
Deze stichting maakt na de aanstelling bekend, hoe 
mensen in contact kunnen komen met de twee func-
tionarissen.

De Adviesraad Het Hogeland advi-
seert het college van B&W van de 
gemeente gevraagd en ongevraagd 
op het gebied van WMO en Jeugd-
zorg.

Het gezondheidsbeleid van de vier 
voormalige gemeenten Bedum, De 
Marne, Winsum en Eemsmond moet 
vernieuwd worden voor de nieuwe 
gemeente Het Hogeland. De ge-
meente Het Hogeland wil nu samen 
met inwoners nieuw gezondheidsbe-
leid opstellen voor de periode vanaf 
2020.

Om het college van B&W te advise-
ren over het nieuwe gezondheidsbe-
leid zoekt de Adviesraad een groep 
inwoners uit Het Hogeland, die willen 

meepraten over gezondheid. Hierbij 
is gezondheid heel breed. Denk aan 
goede voeding, beweging, minder 
roken en drinken, toegankelijkheid, 
verminderen depressies en een-
zaamheid, goede voorzieningen in 
Het Hogeland, technologische inno-
vaties in de zorg.

Bent u gemotiveerd om mee te pra-
ten? Bent u jongere, ouder of hebt u 
vanuit uw beroep te maken met de 
gezondheidszorg? Dan zijn wij op 
zoek naar u. Met deze kerngroep van 
inwoners willen we doorpraten over  
gezondheid. 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 of meld u aan 

via onze website www.adviesraad-
hethogeland.nl of facebookpagina: 
Adviesraad Het Hogeland.

Aanmelders krijgen voorafgaand aan 
de bijeenkomsten verdere, gerichte 
informatie.

De eerste bijeenkomst (van in totaal 
2 of 3) is op woensdag 5 juni 2019 
om 19.30 uur in het gemeentehuis, 
Schoolstraat 1 in Bedum. De bijeen-
komst duurt tot 21.30 uur.

Egbert Kruidhof, voorzitter
Dineke Mik, lid
Tia Dijkman, lid
Martine Bolt, lid

Oproep kerngroep Gezondheidsbeleid

Agenda Raad Het Hogeland
Op woensdag 22 mei vergadert de gemeenteraad van Het Hoge-
land 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 uw 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.

Opiniërend en besluitvormend*
* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een 
latere vergadering neemt
• Rapport: ‘Onderzoek invlechting Ability’ (Rekenkamercommissies 
Het Hoogeland en Bedum). De raad wordt in de gelegenheid ge-
steld het rapport en de reactie daarop van het college van B&W te 
bespreken en de in het rapport opgenomen aanbevelingen over te 
nemen.
• Startnotitie Omgevingswet. De raad wordt voorgesteld om de 
Startnotitie vast te stellen.
• Ontwerpbegroting 2020 Werkorganisatie DEAL-gemeenten. De 
raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het concept van de 
jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020 en geen zienswijze 
in te dienen.
• Ontwerpbegroting 2020 Afvalregio Centraal Groningen (ARCG). 
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het concept van de 
jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020 en geen zienswijze 
in te dienen.
• Concept jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 GR Haven-
schap Groningen Seaports. De raad wordt voorgesteld kennis te 
nemen van het concept van de jaarrekening 2018 en de ontwerpbe-
groting 2020 en geen zienswijze in te dienen.
• Wijziging GR Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z). De raad wordt 
gevraagd toestemming te verlenen voor wijziging van de GR in ver-
band met de positionering van de GGD.
• Aanwijzen natuurbegraafplaats/Uitbreiding begraafplaats Wierum. 
De raad wordt gevraagd een natuurbegraafplaats aan te wijzen en 
in te stemmen met de uitbreiding van de bestaande begraafplaats.
• Bestemmingsplan De Streekweg 16 te Den Andel. De raad wordt 
gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen
• Krediet aankoop perceel Edama 12 te Uithuizen. De raad wordt 
gevraagd een investeringskrediet van € 126.500,- beschikbaar te 
stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Besluitvormend
• Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Vuilverwerkingsbedrijf 
Noord-Groningen.

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

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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Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omge-
vingsvergunning ontvangen voor:
Kantens • Het bouwen van een melkveestal, Bredeweg 25 (2-
5-2019)
Pieterburen • Het bouwen van een aanbouw, Hoofdstraat 85 
(6-5-2019) • Het vervangen van een schuur, Hoofdstraat 47 
(8-5-2019)
Uithuizen • Het vervangen van de reclamevoorziening, Mole-
nerf 11 (2-5-2019)
Ulrum • Het bouwen van een loods, Trekweg 27 (4-5-2019)
Wehe-den Hoorn • Het wijzigen van bestemming bedrijfspand 
naar woning, Havenstraat 8 (2-5-2019)
Zandeweer • Het bouwen van een schuur, Hoofdstraat 17 (8-
5-2019)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Bedum • Het vervangen van trappen, Schultingastraat 1 (6-
5-2019)
Houwerzijl • Het kappen van een boom, Hoofdstraat 1B (3-
5-2019)
Rasquert • Afwijken gebruik ijsbaan Rasquert, Mathenesser-
weg 4 (2-5-2019)
Uithuizen • Het realiseren van twee uitwegen, Industrieweg 1 
(6-5-2019) • Het kappen van een boom, Oude Dijk 4 (8-5-2019)
Winsum • Het wijzigen van gevels, dak en plattegrond van de 
bijschuur, Schouwerzijlsterweg 13 (3-5-2019) • Het kappen van 
een boom, Wierdaweg 2B (6-5-2019)
Zuurdijk • Het kappen van drie bomen, Hoofdweg 88  (8-5-
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.

Herziening omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergun-
ning verleend voor:
Rasquert • Het bouwen van een schuur, Mathenesserweg 2 
(9-5-2019)
Het betreft een herziening van het besluit van de verleende 
omgevingsvergunning op 28 februari 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.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Bedum • Voor het brandveilig gebruiken van een dagbesteding 
aan Grotestraat 30 (uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van Het Hogeland 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 brandveilig gebruiken van een 
dagbesteding aan Grotestraat 30 te Bedum.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 16 mei 2019 gedurende 6 weken tijdens kantoor-
uren voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat-West 1. 
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze 
schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van gemeente Het Hogeland, Postbus 
26, 9980 AA Uithuizen. 
Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres en 
de datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk 
besluit die is gericht en dient de redenen daarvoor te bevatten.

Rectificatie verleende omgevingsver-
gunning

In de publicatie van 1 mei 2019 is gepubliceerd dat er een ver-

gunning is verleend voor het kappen van twee thuja’s aan de 
Hoofdstraat 36 in Vierhuizen. Dit is niet juist. Het gaat om de 
locatie bij de begraafplaats aan de Hoofdstraat in Vierhuizen. 

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend 
voor:
Baflo • Bruisend Baflo 2019 (de COOP Baflo op 22 juni 2019 
van 14.00 uur tot 15.30 uur in Baflo, de Auto meeting op 23 juni 
2019 van 12.00 uur tot 16.30 uur aan de Stationsstraat in Baflo 
en de Viswedstrijd op 29 juni 2019 van 08.30 uur tot 11.30 uur 
in de haven van Baflo). (verzenddatum 03-05-2019)
Doodstil en Cerespijpen • Het houden van viswedstrijden aan 
het Boterdiep, tussen Doodstil en Cerespijpen (aan een 30-tal 
aangelegde vissteigers) voor verschillende data in 2019 (ver-
zenddatum 01-05-2019)  
Leens • Het houden van de Textieldagen Verhildersum op 1 
en 2 juni 2019, dagelijks van 10.30 uur tot 17.00 uur, rondom 
de museumboerderij van de Borg Verhildersum te Leens (ver-
zenddatum 07-05-2019)
Warffum • Het houden van Festival Op Roakeldais Warffum 
van 26 juni 2019 tot en met 30 juni 2019 in en rond de Op Roa-
keldaishal, het centrum en de haven van Warffum (verzendda-
tum 09-05-2019)
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.

Goede beheersing van taal is 
voor iedereen belangrijk. Men-
sen die laaggeletterd zijn hebben 
moeite met lezen en schrijven. 
Zij hebben hierdoor bijvoorbeeld 
moeite met het invullen van for-
mulieren of het begrijpen van in-
formatie. Het Taalhuis zet zich in 

voor het verminderen van laag-
geletterdheid in het Hogeland.

Taalhuis het Hogeland zoekt en-
thousiaste vrijwilligers die één 
op één of in groepsverband on-
dersteuning bieden bij het beter 
lezen, schrijven en/of spreken 

van de Nederlandse taal.
• Bent u vriendelijk en gedul-

dig?
• Heeft u hart voor taal?
• Vindt u het leuk om mensen 

te ondersteunen bij taal?
• Bent u minimaal 2 uur per 

week beschikbaar?
• Bent u per e-mail, app en/of 

telefoon goed bereikbaar?
• Beschikt u over minimaal 

MBO 3 niveau?
Dan zijn wij op zoek naar u! Wilt 
u taalvrijwilliger worden? Neem 
dan contact op met Jantine 
Meijer (coördinator vrijwilligers) 
via j.meijer@mjd.nl. Kijk voor 
meer informatie over het Taal-
huis op www.taalhuis.nl.

Het Taalhuis zoekt vrijwilligers

Blik op de Blink
De werkzaamheden aan de haven op de Blink in Uithuizen zijn in 
volle gang. De damwanden zijn geplaatst, een deel van de haven is 
ontgraven en op dit moment wordt er hard gewerkt aan het staal- en 
metselwerk dat voor de damwanden wordt gemaakt. Een mooi beeld 
van hoe de haven er straks in zijn geheel uit komt te zien.

De winkels op de Blink zijn bereikbaar. Dus kom langs 
en werp zelf een blik!De komende periode worden twee fietspaden ver-

breed. Tijdens de werkzaamheden zijn de paden 
afgesloten voor het verkeer. Met borden worden de 
omleidingen aangegeven.

Fietspad Schapeweg Uithuizermeeden (van Lan-
gelandsterweg tot Schapeweg): vanaf maandag 
24-05-2019 voor de duur van ongeveer 2 weken.
Fietspad Uithuizerweg Uithuizermeeden (van 

Uithuizerweg tot Rensumalaan): vanaf woensdag 
22-05-2019 voor de duur van ongeveer 3  weken.

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weers-
omstandigheden en kunnen daarom langer duren 
dan aangegeven.

Het fietspad Trekweg (van Doodstil tot Usquerder-
weg) is weer opengesteld voor het fietsverkeer.

Werkzaamheden aan fietspaden Uithuizermeeden

Militaire oefening
Van 20 tot en met 24 mei 2019 vindt er een militaire oefening 
plaats op en rond het militair oefenterrein De Marnewaard.


