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Marja Eikenaar, Froukje Stiekema, Kiona Stel, 
Jolanda Dijkhuis en Roelke Nienhuis zijn 
samen het Team dorpencoördinatoren in Het 
Hogeland. Zij werken voor de ruim 50 dorpen 
in dit mooie gebied. Veel dorpen zijn erg actief 
dankzij enthousiaste inwoners, met eigen or
ganisaties, verenigingen, dorpshuizen en ini
tiatieven. Dit is iets om te koesteren en trots 
op te zijn! 

Wat kunnen de dorpencoördinatoren precies 
voor u betekenen? 
Samen met een wethouder zorgt een dorpencoördina-
tor voor een deel van het gebied in Het Hogeland. Heeft 
u voor uw eigen dorp of wijk een idee of een initiatief? 
Dan kunt u met uw dorpencoördinator om tafel om dit 
samen te bespreken. Zij denkt graag met u mee en kijkt 
met u wat nodig is om uw plan te laten slagen. 

Ook kunt u bij uw dorpencoördinator terecht met vragen 
over uw dorp of over de manier waarop iets geregeld is 
bij de gemeente. Dat kan gaan over alles wat een dorp 
bezighoudt: van verkeer, groen en de openbare ruimte 
tot cultuur en zorg. Soms is er niet gelijk een antwoord 
maar kan zij uw vraag/wens wel snel verder brengen.  

Contact
Op www.hethogeland.nl/dorpen vindt u wie uw dorpen-
coördinator is en hoe u haar kunt bereiken. In de vol-
gende editie van het gemeentenieuws besteden we hier 
ook aandacht aan. 

Actief in Het Hogeland!
Vanaf deze week gaat ‘Actief in Het Hogeland’ online; 
een Facebookpagina waar initiatieven, evenementen 
en activiteiten in Het Hogeland op te vinden zijn. De 
dorpencoördinatoren delen hier ook berichten vanuit de 
dorpen op. Het Team dorpencoördinatoren op Twitter 
volgen kan ook via: DC_HetHogeland

20 maart: Stemmen voor de Provinciale 
Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing

Gemeente bellen? 
U bereikt ons via 088 - 345 8888.

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

Op woensdag 20 maart a.s. vindt de 
Provinciale Statenverkiezing en de 
Waterschapsverkiezing plaats. De 
Provinciale Staten beslissen over 
veel zaken in de provincie waar u 
ook belang bij hebt. Denk aan weg-
onderhoud, goede bereikbaarheid 
per openbaar vervoer en meer ba-
nen in de regio. Ook werkt de pro-
vincie aan een duurzaam Groningen. 
Verschillende politieke partijen heb-

ben hun eigen plannen voor de pro-
vincie. Ook bij uw Waterschap hebt 
u invloed op wie er in het bestuur zit. 
Zo bepaalt u mee welke keuzes dit 
bestuur maakt en waaraan uw water-
schapsbelasting wordt uitgegeven.

Hulp nodig bij het maken van een 
keuze? Raadpleeg  dan de web-
site www.mijnstem.nl,  zowel voor 
de Provinciale Staten als voor het 
bestuur van het Waterschap. 

Stempassen gemist?
De stempassen heeft u inmiddels in 
uw brievenbus ontvangen. Heeft u ze 
gemist? Dan is het mogelijk om op 
afspraak vervangende stempassen 
op te halen. Dit kan tot 19 maart, 

12.00 uur. Neem voor meer infor-
matie contact op met Burgerzaken, 
via 088 - 345 8888. 

Volmacht
Lukt het u niet om op 20 maart zelf te 
komen stemmen? Dan is het moge-
lijk om iemand anders die stemge-
rechtigd is voor u te laten stemmen. 
Hoe dit werkt, vindt u op de stempas-
sen zelf. 

Alle belangrijke informatie over de 
Provinciale Statenverkiezing en Wa-
terschapsverkiezing leest u ook op 
www.hethogeland.nl/verkiezingen

De tarieven voor het Wmo-vervoer wijzigen per 1 
maart 2019. Het gaat om de eigen bijdrage die de 
Wmo-pashouder betaalt.  De eigen bijdrage per 
1 maart 2019 bedraagt € 0,96 (was € 0,90) voor 
het opstaptarief. Het kilometertarief wordt € 0,166 
(was € 0,157) per kilometer. De tarieven voor 
Wmo-vervoer zijn volgens afspraak gelijk aan de 
tarieven die het OV-bureau Groningen-Drenthe 
hanteert. 

Woont u in de voormalige gemeente Winsum? Dan kunt 
u de komende periode gratis uw snoeiafval op laten ha-
len. Ook in het gebied Middag. De snoeironde wordt 
van maandag 18 tot en met vrijdag 28 maart gereden. U 
kunt uw snoeiafval tot uiterlijk 13 maart aanmelden. Op 
de laatste twee vrijdagen van maart kunt u uw snoei-
afval ook zelf gratis wegbrengen. 

Hoe kunt u uw snoeiafval aanmelden?
Meld uw snoeiafval uiterlijk 13 maart aan via het aan-
meldingsformulier op www.hethogeland.nl/snoeiafval. 
Alleen snoeiafval dat is aangemeld, kunnen we mee-
nemen. 

Wanneer wordt het snoeiafval opgehaald? 
Winsum: maandag 18 en dinsdag 19 maart;
Adorp, Sauwerd, Groot Wetsinge en Klein Wet
singe: woensdag 20 en donderdag 21 maart;
Garnwerd, Feerwerd, Ezinge, Oostum en Aduar
derzijl: vrijdag 22 maart;
Baflo, Tinallinge, Rasquert, Den Andel, Ranum en 

Saaxumhuizen: maandag 25, dinsdag 26 en woens-
dag 27 maart.
Als tijdens deze dagen niet al het snoeiafval opgehaald 
kan worden, maken we de route af op donderdag 28 
maart.

Hoe biedt u het snoeiafval aan?
Leg het snoeiafval op de eerste dag van de route vóór 
07.30 uur aan de kant van de weg. Afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen kan het hout een aantal dagen 
 blijven liggen. De route wordt één keer gereden.

U mag tot 2m3 aanbieden. Leg de takken netjes gesta-
peld aan de kant van de weg: niet vastgebonden, wel 
met alle takken in één richting. Boomstammen, stronk-
en of puin kunnen we helaas niet meenemen.

Woont u aan een straat waar de vuilophaalwagen niet 
kan komen? Leg uw snoeiafval op de plaats waar u nor-
maal ook uw huisvuilcontainer aanbiedt.

Of breng uw snoeiafval langs
Op vrijdag 22 en 29 maart van 08:00 - 15:00 uur kunt u 
het snoeiafval gratis brengen naar de gemeentewerk-
plaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum.

Waarom alleen in voormalig gemeente Win
sum?
Deze mogelijkheid geldt alleen in de voormalige ge-
meente Winsum. Dat komt omdat we na de herindeling 
het afval een periode nog op dezelfde manier ophalen 
als in uw oude gemeente. Dat heeft te maken met af-
spraken met afvalophalers. De komende periode gaat 
de gemeente aan de slag met één nieuwe manier van 
afval inzamelen voor het hele Hogeland. We vinden 
het belangrijk om dat samen met u te doen. Over de 
verschillende keuzes in dit proces zoeken we daarom 
binnenkort contact met u. 

Inwoners voormalige gemeente Winsum: laat uw snoeiafval 
gratis ophalen

Aanpassing eigen bijdrage 
Wmovervoer
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Begroting 2019 Het Hogeland
Bescheiden mét ambities

€41 Miljoen
Lokale inkomsten

€
€110 Miljoen
Rijksmiddelen

Lokale
heffingen

 Onroerend Zaak Belasting
 Toeristenbelasting
 Afvalstoffenheffing
 Leges burgerzaken
en bouwaanvragen

 Rioolrecht

Inkomsten €151,5 Miljoen
Waar komt het vandaan?

Uitgaven €155,3 Miljoen
Waar gaat het naar toe?
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 Dienstverlening 
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 Verhuur
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Reserves
€3,8 Miljoen

N.B. cijfers bij benadering!

De eerste begroting van de gemeente Het 
Hogeland is een feit. Het is een beschei
den begroting maar wel één met nieuwe 
ambities. Een begroting ook, waarin de in
woners, de dorpen, centraal staan. 

De begroting staat vooral in het teken van het beleid 
dat door de voormalige gemeente Bedum, De Marne, 
Winsum en Eemsmond is uitgezet. Uitvoering van dat 
beleid vergt veel van de nieuwe organisatie en van het 
bestuur. Die organisatie is nog volop in ontwikkeling 
met als doel u optimaal van dienst te kunnen zijn. 

Om de begroting sluitend te krijgen, is voor 3,8 miljoen 
euro een beroep op de reserves gedaan. Vanaf 2020 
lijken de cijfers in evenwicht te zijn. Maar er zijn onze-
kerheden.   

Nieuw én vernieuwend

Toch is er ruimte voor een nieuwe én vernieuwende 
aanpak. Dorpen, de bewoners dus, krijgen ruimte. 
Ruimte om zelf invulling te geven aan wensen en ver-
langens. Het college van B&W stelt voor om te gaan 
werken met budgetten voor alle dorpen met eenvoudige 
maar duidelijke spelregels. De plannen hiervoor worden 
nog dit jaar uitgewerkt.

Bijdragen aan leefbaarheid

Die budgetten worden voor een belangrijk deel mogelijk 
gemaakt door belastinginkomsten uit de Eemshaven. 
Het college vindt het niet meer dan redelijk dat de grote 
bedrijven daar bijdragen aan de leefbaarheid in de ge-
meente. 

Compensatie en fondsen

Het gevolg is wel dat ook de andere ondernemers in 
de gemeente meer belasting gaan betalen. Om daar 
aan te wennen, wordt een compensatieregeling van 
drie jaar voorgesteld. Ook wil het college ondernemers 
structureel via fondsen steunen. Het college wil graag 
maatwerk leveren en gaat daarom met de ondernemers 
in gesprek over die fondsen.

Bescheiden belastingdruk

In vergelijking met andere gemeenten in de provincie 
Groningen is de belastingdruk voor de inwoners relatief 
bescheiden. In 2019 gaan inwoners van de voormalige 
gemeenten Bedum en Eemsmond gemiddeld iets meer 
belasting betalen; die van de oude gemeenten Winsum 
en De Marne gemiddeld wat minder.

Investeren in u!

Met dat belastinggeld gaan we natuurlijk zorgvuldig 
om. We investeren in zorg, in veiligheid, in wonen, in 
sport, in onderwijs, in toerisme, in een vitale economie, 
in  duurzaamheid en in bereikbaarheid. We investeren 
dus in u!

Laatste woord

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de voor-
stellen van het college van B&W. Benieuwd hoe de 
politieke partijen tegen die voorstellen aankijken? Kom 
dan op 14 en 27 maart naar de raadsvergadering in Uit-
huizen. U bent daar om 19.00 uur van harte welkom!

Meer informatie over de begroting vindt u op de website 
www.hethogeland.nl.      
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Ontvangen aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de 
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
zijn binnengekomen voor:
Eenrum  Het uitbreiden van de woning, Burg. Wier-
sumstraat 9 (26-02-2019).
Kantens  Het aanleggen van laagspanningskabels, 
Molenweg-Langestraat (25-2-2019).
Onderdendam  Het verbouwen van een woning, 
Warffumerweg 37 (21-02-2019).
Uithuizen  Het realiseren van een doorgang tus-
sen 2 schuren, Oude-Dijk 27 (27-2-2019).  Het 
graven en dempen van sloten en dobbes, Lauwers-
dwarsweg 9 (25-2-2019).
Ulrum  Het plaatsen van een opslagloods, Elen-
sterweg 29 (21-02-2019).
Usquert - Het slopen van 8 woningen, Biewema-
straat 4 t/m 18 (25-2-2019).  Het plaatsen van zon-
nepanelen, Wadwerderweg 72 (26-2-2019).  Het 
plaatsen van zonnepanelen, Wadwerderweg 72 (26-
02-2019).
Winsum  Het uitbreiden van het bedrijf, Takkebos-
serweg 1 (25-02-2019).
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aan-
vragen kan pas gemaakt worden als de vergunnin-
gen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel infor-
matie krijgen over deze aanvragen.

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het 
Hogeland maken bekend, dat voor de volgende aan-
vraag om een omgevingsvergunning de beslister-
mijn met zes weken is verlengd (art. 3.9 lid 2 Wabo):
Kantens  Het plaatsen van 2 kleine windmolens, 
Klinkenborgerweg 4.

Verleende vergunningen 

Omgevingsvergunning regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
besluiten genomen. Degene die meent dat zijn be-
lang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan 
binnen zes weken daartegen een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn 
vangt aan met ingang van de dag na datum ver-
zending van het besluit. Deze datum van verzending 
staat tussen haakjes vermeld. 
Adorp  Het plaatsen van een dakkapel, Onder de 
Wieken 28 (25-02-2019).
Bedum  Het vergroten van een supermarkt, Sta-
tionsweg 32 (28-2 2019).
Eemshaven  Het realiseren van tijdelijke mobiele 
opslagtenten, Westlob 8 (27-2-2019).
Kantens  Het verbouwen van een woning, Pasto-
rieweg 24, Kantens (28-2-2019).
Uithuizermeeden  Het verbouwen van een wo ning, 
Stationsstraat 14  (26-2-2019).
Weheden Hoorn  Het vervangen van een luifel, 

W.H. Timersmastraat 1 A (25-02-2019).
Winsum  Het bouwen van een woning, Munstertil 
5 (26-2-2019).  Het plaatsen van een kapschuur/
werktuigenberging, Voslaan 2 (27-2-2019).

Omgevingsvergunning uitgebreid
Uithuizen  Het bouwen van een brandweerka-
zerne, Industrieweg 1 (22-2-2019).
Usquert - Het vervangen van vloeren, Raadhuis-
straat 3 (27-2-2019).

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
een melding hebben ontvangen voor:
Leens  Grijssloot 5, het betreft hier een melding 
voor het veranderen van een inrichting.
Niekerk  Zoutkamperweg 4, het betreft hier een 
melding voor het veranderen van een inrichting.
Ulrum  Louten 9, het betreft hier een melding voor 
het veranderen van een inrichting.
Vierhuizen  Menneweesterweg 4, het betreft hier 
een melding voor het veranderen van een inrich ting.
De melding valt onder het activiteitenbesluit en ligt 
vanaf 6 maart 2019 gedurende 4 weken ter inzage 
bij het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis. 
De meldingen voldoen aan het genoemde besluit.

Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer bekend dat zij 
de volgende melding(en) hebben geaccepteerd:
Kantens  Klinkenborgerweg 4, het betreft het ver-
anderen van een bedrijf met twee kleine windtur-
bines
Tegen deze melding(en) staat geen bezwaar en ber-
oep open. Inzage van de stukken op afspraak. 

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergun-
ning verleend voor:
Bedum  De Koningsdag in het centrum van Be-
dum op 27 april 2019 van 10.00 uur tot 20.00 uur 
(verzenddatum 25-02-2019).
Roodeschool  Een vrijmarkt aan de Prinsenhof, 
9983 PJ  te Roodeschool op 27 april 2019 van 13.00 
uur tot 17.00 uur (verzenddatum 26-02-2019).
Sauwerd  De Raitdaiprun in de omgeving van Sau-
werd op 6 april 2019 (verzenddatum 25-02-2019).
Ulrum  Een Truckshow op het bedrijventerrein aan 
de Buitensingel, 9971 BK te Ulrum op 22 juni 2019 
vanaf 09.00 uur tot zondag 23 juni 2019 12.00 uur 
(verzenddatum 28 februari 2019).
Vierhuizen  Een schuurfeest op het perceel Men-
neweersterweg 2, 9975 VV te Vierhuizen op 29 juni 
2019 van 22.00 uur tot 02.00 uur (verzenddatum 25-
2-2019).
Zandeweer - Het houden van de Klaverbladloop 
op 11 mei 2019 van 07.00 uur – 17.00 uur door de 
gemeente Het Hogeland, start en finish kantine ijs-
club “Vooruit”, Noorderweg 1A, te Zanderweer (ver-
zenddatum 22.02.2019).
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij 

een besluit is betrokken, kan binnen zes we ken 
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. 

Kapvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
vergunningen verleend:
Bedum  Het kappen van een es aan de Walfridus-
laan 3 (verzenddatum: 25-02-2019).
Weheden Hoorn  Het kappen van 5 berken aan de 
Borgweersterweg 3 (verzenddatum: 27-02-2019).

Kennisgeving besluit
Wet algemene bepalingen omge
vingsrecht, uitgebreide voorberei
dingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht de omge-
vingsvergunning hebben verleend voor het bouwen 
van een brandweerkazerne aan de Industrieweg 1 
te Uithuizen. De vergunning bestaat uit het bou wen 
van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en 
het gebruiken van gronden/bouwwerken in  strijd met 
het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 7 maart 2019 gedurende zes we ken ter 
inzage op de gemeetelijke locatie te Uit huizen. 
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na be-
kendmaking beroep worden aangetekend door 
belanghebbenden bij de rechtbank Noord- Ne-
derland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD 
 Groningen. Het indienen van een beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet. Daarnaast 
kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningen-
rechter verzoeken een voorlopige voorziening te 
 treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van 
uw beroepschrift sturen aan de voorzieningenrech-
ter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank 
Noord-Nederland, locatie  Groningen, Postbus 150, 
9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal het   be   roe    p- 
en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de pre-
cieze voorwaarden.

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.

Vergunningaanvragen en besluiten

Als u een eigen woning heeft, of een 
bedrijfsgebouw zoals een winkel of kan-
toor, betaalt u ieder jaar onroerende 
zaakbelasting (OZB). Ook als u uw pand 
heeft verkocht. De aanslag ontvangt u 
altijd eind februari/begin maart. Vanwege 
de overgang naar één gemeente, ont-
vangt u de aanslag dit jaar wat later dan 
gebruikelijk in de brievenbus. Dit zal rond 
30 april 2019 zijn. Meer info over hoe uw 
WOZ waarde wordt bepaald en over de 
betaling vindt u op www.hethogeland/be-
lastingen.

Belastingaangifte
Doet u aangifte Inkomstenbelasting over 
2018? Gebruik dan de WOZ-waarde uit 
de beschikking van de gemeente met als 
peildatum 1 januari 2017. Deze waarde 
geldt voor het jaar 2018. U vindt het terug 
in uw aanslagbiljet gemeentelijke belas-
tingen dat u begin vorig jaar heeft ontvan-
gen. 

De WOZ-waarde van woningen met 
waardepeildatum 01-01-2017 is ook te 
vinden op www.wozwaardeloket.nl. 

Stremming Schaapweg Westernieland 
(Kaakhornsterweg – Addingastraat)
Vanwege de uitvoering van recon-
structie werkzaamheden aan de 
Schaapweg in Wes ternieland is 
de Schaapweg tussen de krui sing 
Kaakhornsterweg en de kruising met 
de Addingalaan waarschijnlijk vanaf 
woensdag 13 maart 2019 gestremd 
voor alle verkeer. De werkzaam-
heden nemen ongeveer 25 werkda-
gen in beslag. 

 Tijdens de werkzaamheden wordt 

een omleiding voor het doorgaande 
verkeer ingesteld. De definitieve da-
tum wordt later bekend gemaakt. 

De contactpersoon voor de uitvoe-
ring van dit project is Jaap de  Bruin. 
Jaap is telefonisch te bereiken 
 tijdens kantooruren op  06-53438694.

N.B. Elders is gemeld dat het werk 
op 4 maart zou beginnen. Dit is on-
juist.

WOZ aanslag 2019 later dan u gewend bent


