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Gemeentenieuws 

Voor u ligt de eerste nieuwe 
gemeentepagina van Het 
Hogeland. In een nieuw jasje, 
in een nieuwe krant. Ik vind 
het een eer dat ik u hier als 
eerste, waarnemend, burge-
meester van Het Hogeland 
mag begroe ten. Wij kennen el-
kaar nog niet, maar daar gaat 
verandering in komen als het 
aan mij ligt.  Want als er één 
ambitie van deze gemeente mij 
aanspreekt, is dat de ambi-
tie om dicht bij de inwoners 
te staan. Om initiatie ven te 
ondersteunen en schouder 
aan schouder te staan in de 
versterkingsopgave. Als nieuw 
college van burgemeester en 
wethouders hebben we uit-
gesproken voor u, naast u en 
achter u te staan in de aanpak 
van aardbevingsschade. Want 
dat verdient u.

Ik hoop u ook te treffen op mo-
menten waarin we gezamenlijk 
genieten van deze mooie plek 
waar u woont. Want dat is het. 
Met een beetje verbeeldings-
kracht zou je het Hogeland het 
Toscane van het Noorden 
kunnen noemen. Als fanatiek 
wielrenner rijd ik er graag 
rond. De bijzondere dorpen, 
de wierden, de kerktorens en 
uitgestrekte velden: ik ben een 
liefhebber. 
Vanmiddag zal ik in Uithuizen 
zijn, bij Werkplein Ability aan 
de Nijverheidsweg 12. We zijn 
daar met het hele college, met 
raadsleden en medewerkers 
voor de eerste nieuwjaars-
receptie van Het Hogeland. 
Misschien ontmoeten we 
elkaar daar, tussen 15.30 en 
18.00 uur? U bent van harte 
welkom! 

Henk Jan Bolding, 
burgemeester Het Hogeland

De raad van Het Hoge-
land vergadert
De gemeenteraad van  Het Hogeland ver-
gadert ongeveer twee keer per maand, op 
woensdagavond om 19.00 uur. De raad ver-
gadert in de raadzaal op de gemeentelijke 
locatie in Uithuizen (Hoofdstraat-West 1).

In de vergaderagenda op de website        
www.hethogeland.nl staan alle data en ook 
de besluitenlijsten, die bij de vergaderingen 
horen.

Ook benieuwd waar de raad van Het Hoge-
land over spreekt en hoe dit in z’n werk gaat? 
Kom vooral eens langs! Het is ook mogelijk 
om de vergadering online te volgen, via de 
livestream op de website van Het Hogeland.

In de week voor kerst presenteerden de vier beoogde 
wethouders van de gemeente Het Hogeland ‘Eenheid 
in verscheidenheid’; het coalitieakkoord voor Het Hoge-
land. Het zijn Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen), Kristel 
Rutgers (CDA), Harmannus Blok (ChristenUnie), Ma-
riette de Visser (PvdA) die vanaf 2019 het college van 
burgemeester en wethouders vertegenwoordigen.

In het coalitieakkoord staan de plannen voor de komende 
bestuursperiode, 2019 – 2022. De koers: een toegan-
kelijke gemeente, dichtbij u. Met extra aandacht voor 
veiligheid voorop in het versterkingsprogramma, betaal-
bare zorg, een participatieve samenleving, maximale 
samenwerking met inwoners en een sterkere samen-
werkingspositie in de regio. Een ambitieus, daadkrachtig 
en realistisch akkoord, aldus GemeenteBelangen, CDA, 
ChristenUnie en PvdA: een plan dat de ruimte van en 
voor Het Hogeland benut. Het complete coalitieakkoord 
kunt u lezen op www.hethogeland.nl.  

De vier beoogde wethouders worden vandaag beëdigd, 
tijdens de eerste raadsvergadering in de raadzaal op de 
locatie Uithuizen. Dan wordt ook waarnemend burge-
meester Henk Jan Bolding benoemd.  

De koers voor Het Hogeland: eenheid in 
verscheidenheid

De vier beoogde wethouders v.l.n.r.: Mariette de Visser, 
Eltjo Dijkhuis, Kristel Rutgers en Harmannus Blok

www.hethogeland.nl online
Op onze gemeentewebsite hethogeland.nl kunt u terecht 
voor praktische informatie en kunt u steeds meer zaken 
met de gemeente regelen.

U kunt nu al online afspraken maken via hethogeland.nl/
afspraak of een melding doen over bijvoorbeeld groen 
of overlast via hethogeland.nl/melden. Vanaf 7 januari 
kunt u ook producten bestellen. De website blijft continu 
in ontwikkeling en we proberen u steeds meer digitale 
diensten aan te bieden.

Heeft u vragen, tips of op-
merkingen? Geef dit door 
aan ons via e-mail: online@
hethogeland.nl. U ontvangt zo 
spoedig mogelijk een reactie 
van ons. 

De eerste raadsvergadering is vandaag 
om 13.00 uur. Na installatie van het college 
van b&w en de leden van de raad wordt de 
nieuwe, gemeenschappelijke Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) besproken. 
Deze wordt voor alle voormalige BMWE-ge-
meenten gelijk. Bijvoorbeeld voor de aanlijn-
plicht voor honden. In Winsum, Eemsmond 
en De Marne bestaat er al een aanlijnplicht 
voor honden in de bebouwde kom - die geldt 
straks ook voor Bedum. Een ander gevolg 
van de gelijktrekking van de APV is dat in-
woners van Winsum en De Marne voorlopig 
een vergunning moeten aanvragen om een 
boom te kappen. Eerder volstond in deze 
gemeenten alleen een melding.

Over horeca-sluitingstijden spreekt de raad 
op een later moment. In Winsum en Bedum 
zijn ondernemers vrij om te beslissen wan-
neer ze dicht gaan. In Eemsmond en De 
Marne zijn er geen vrije sluitingstijden. De 
gemeente wil samen met ondernemers en 
inwoners de mogelijkheden verder onder-
zoeken. Tot dat moment blijven de huidige 
openingstijden in stand.
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Contactgegevens Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen
Telefoon:  088 - 345 8888
E-mail:  gemeente@hethogeland.nl
Website:  www.hethogeland.nl

Bezoekadressen Het Hogeland                                                                         

Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum                                                     
Schoolstraat 1, 9780 AA 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

Openingstijden Het Hogeland
In 2019 verruimen we onze openingstijden. 
Voor het aanvragen en afhalen van vergun-
ningen, identiteitsbewijzen, reisdocumenten, 
rijbewijzen en het melden van een verhuizing 
kunt u ook ’s avonds terecht. Iedere avond van 
de week is er een locatie van gemeente Het 
Hogeland open. Om u beter van dienst te zijn 
en onnodig wachten te voorkomen vragen we 
u, voor het aanvragen van documenten, voor-
taan een afspraak te maken. Dat kan op de 
volgende tijdstippen en locaties:

Locatie Bedum  
maandag 09.00 - 20.00 op afspraak
dinsdag  09.00 - 17.00 op afspraak

Locatie Leens  
maandag 09.00 - 17.00 op afspraak
dinsdag  09.00 - 20.00 op afspraak

Locatie Winsum  
woensdag 09.00 - 20.00 op afspraak
donderdag 09.00 - 17.00 op afspraak
vrijdag  09.00 - 12.30 op afspraak

Locatie Uithuizen 
woensdag 09.00 - 17.00 op afspraak
donderdag 09.00 - 20.00 op afspraak

Afspraken maken kan aan de balies van de 
gemeentehuizen in Winsum, Leens, Bedum 
en Uithuizen. Die zijn vanaf 7 januari iedere 
werkdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur en 
telefonisch bereikbaar op 088-3458888. Vanaf 
7 januari is het ook mogelijk online afspraken 
te maken op onze website: 
www.hethogeland.nl.

Volg gemeente Het 
Hogeland ook op 
social media

Vanaf vandaag vindt u de weke-
lijkse gemeentepagina Het Ho-
geland in de Noorderkrant. Deze 
krant verschijnt elke woens-
dagochtend in de hele ge-
meente. De gemeentepagina in-
formeert u over de belangrijkste 
gemeentelijke actualiteiten voor 
de komende week: de aankon-
digingen van informatiebijeen-
komsten, stremmingen en weg-
werkzaamheden en de agenda 
van de raad. De komende weken 
worden ook de officiële bekend-
makingen zoals aanvragen en 
verlening van omgevingsvergun-
ningen in Het Hogeland nog op 
deze pagina gepubliceerd.  Op 
termijn verandert dat. Straks kunt 
u vergunningen uitsluitend nog 
digitaal raadplegen. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via www.
overheid.nl/overuwbuurt. Voer 
uw postcode in en dan ontvangt 
u automatisch bericht wanneer 
er iets in uw buurt gebeurt. Zo 
blijft u op de hoogte.

Daarnaast geeft de gemeente 
eens per maand in de Om-
melander (Courant) een the-
mapagina uit over grotere pro-
jecten. De eerste editie van deze 
maandpagina verschijnt eind 
januari.

Gemeentelijke locaties weer open op 7 januari
Door de overgang van vier ge-
meenten naar één gemeente 
moeten de persoonsgegevens 
van alle inwoners in één adminis-
tratie komen te staan. Ook andere 
administratiesystemen worden 
samengevoegd tot één systeem. 
Om dit goed te kunnen doen, is 
het nodig dat de gemeentelijke 
locaties van tot 7 januari gesloten 
zijn. 

Geboorte en overlijden
Het melden van een geboorte of 
overlijden kan tot 7 januari op af-
spraak. Vanaf 2 januari is de ge-
meente bereikbaar op het nieuwe 
telefoonnummer: 088-3458888.

Wmo-loket
Tot 7 januari is het Wmo-loket bep-
erkt bereikbaar, van 10.00 tot 15.00 
uur ’s middags op het nieuwe num-
mer 088-3458888.

Sociaal Team
In 2019 gaan het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) en Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) samen verder in het Sociaal 
Team. Dat betekent dat u vanaf jan-
uari voor alle vragen over wonen, 
welzijn, zorg, vervoer en opvoeden/
opgroeien terecht kunt bij 1 loket. 

Het Sociaal Team is vanaf 2 januari 
op doordeweekse dagen van 9.00 
tot 17.00 uur bereikbaar op 088-
3458888.

Vanaf 2 januari gaat het CJG op in 
het Sociaal Team, dat vanaf 2 ja-
nuari bereikbaar is via 088-3458888. 
Buiten kantooruren wordt voor 
spoedvragen over jeugdhulp tot 18 
jaar doorverwezen naar een spoed-
nummer. 

Werkplein Ability 
Werkplein Ability in Winsum is t/m 
4 januari halve dagen open (9.00 
uur tot 12.30 uur). Vanaf 2 januari is 
Werkplein Ability bereikbaar op het 
nieuwe centrale nummer van de ge-
meente: 088-3458888.

Vanaf 7 januari is Werkplein Ability 
Winsum op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur geopend. 

Welkom in gemeente Het Hogeland
Afhaalpunten
De Noorderkrant wordt huis-aan-hu-
is bezorgd in de gehele gemeente. 
Ook is de krant digitaal beschikbaar 
via www.noorderkrant.nl. Woont u 
op een buitengebiedadres? Dan 
kunt u een krant afhalen op deze 
plekken in de gemeente:

Baflo
Coop Verstraete, Heerestraat 16

Bedum
Bak, ter hoogte van Ellerhuizen 5
Bruna, Grotestraat 15
Gemeentehuis, Schoolstraat 1
Mitra Slijterij, Noordwolderweg 7
PLUS, Grotestraat 13
Primera De Gele Klap, Herestreek 1
Scholma Druk, Industrieweg 4

Garmerwolde
Spanninga Agrishop, Dorpsweg 1
 
Leens 
Jumbo De Nije Nering 2

Sauwerd 
Dorpswinkel, Oude Winsumer-
straatweg 12

Uithuizen 
Jumbo, Oosterstraat 2

Uithuizermeeden 
Coop, Johan van Veenplein 2

Warffum 
Spar, Noorderstraat 20

Winsum
Albert Heijn, Obergon 2
Bruna, Regnerus Preadiniusstraat 5
Gemeentehuis, Hoofdstraat W. 70

Zuidwolde 
Broodboetiek, Boterdiep WZ 32 

Wanneer de krant uw brievenbus 
heeft gemist, kunt u direct contact 
opnemen met de Noorderkrant via 
www.noorderkrant.nl/service-en-be-
zorging.nl. 

Wilt u liever gelijk digitaal op de hoogte zijn van wat er in uw omgeving 
gebeurt? Via www.overheid.nl/overuwbuurt kunt u  zich aanmelden. Vul 
uw postcode in en dan ontvangt u automatisch bericht, wanneer er iets 
in uw buurt gebeurt.


