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Jouw zaak - Jouw toekomst

Retailer, hoe ziet jouw zaak er over 5 jaar uit? 
MKB-Noord en de provincie Groningen orga-
niseren acht bijeenkomsten voor retailers in de 
provincie. De bijeenkomst voor Het Hogeland 
vindt plaats op maandag 21 januari a.s. in de 
Blauwe Schuit, Warfstraat 1 in Winsum. Inloop 
vanaf 18.00 uur, aanvang van de avond 19.00 
uur.

Kijk voor meer informatie op de website:   
www.retail.mkbgroningen.nl. Daar kun je je 
ook aanmelden.

Nog geen drie weken geleden is de nieuwe gemeente 
Het Hogeland van start gegaan. U als inwoners en 
wij als gemeente moeten wennen aan de situatie. De 
 dienstverlening is daarom nog niet op het niveau dat 
u van ons gewend bent. Soms kan het zijn dat we u 
nog niet meteen een antwoord kunnen geven. Ook zijn 
bepaalde zaken iets anders geregeld dan bij uw oude 
gemeente.

Maak een afspraak
Wilt u een paspoort aanvragen, geboorteaangifte doen 
of andere zaken regelen bij de gemeente? Maak dan 
een afspraak. Dit kan eenvoudig via onze website   
www.hethogeland.nl of, tijdens openingstijden, telefo-
nisch via 088 - 345 88 88. De telefoonnummers van uw 
oude gemeente komen binnenkort te vervallen. 
U bent welkom op elke locatie. Zonder afspraak is het 
niet mogelijk zaken te regelen met de gemeente. Het 
afhalen van documenten, bijvoorbeeld uw paspoort is 
wél mogelijk zonder afspraak. U kunt uw document al-
leen afhalen bij de locatie waar u het document hebt 
aangevraagd. Op welk moment u op afspraak terecht 
kunt verschilt per locatie:

Bedum, Schoolstraat 1
Maandag van 09.00-20.00 uur en dinsdag van 09.00-
17.00 uur.

Leens, R. Ritzemastraat 2
Maandag van 09.00-17.00 uur en dinsdag van 09.00-
20.00 uur.

Winsum, Hoofdstraat W 70
Woensdag van 09.00-20.00 uur, donderdag van 09.00-
17.00 uur en vrijdag van 09.00-12.30 uur.

Uithuizen, Hoofdstraat-West 1
Woensdag van 09.00-17.00 uur en donderdag van 
09.00-20.00 uur.

Contact met gemeente Het Hogeland

Contactgegevens Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Telefoon:  088 - 345 8888
E-mail:  gemeente@hethogeland.nl
Website:  www.hethogeland.nl
WhatsApp:  06 114 505 30

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

Volg Het Hogeland ook op social 
media:                                         

De afgelopen periode is op de Groningse kust 
weinig nieuwe vervuiling aangespoeld uit de 
containers die in de nacht van dinsdag 2 op 
woensdag 3 januari van het containerschip 
MSC Zoë zijn gevallen. Veiligheidsregio Gro-
ningen brengt continu met de gemeente Het 
Hogeland, Rijkswaterstaat, de waterschappen 
en het Groninger Landschap de laatste stand 
van zaken in kaart. 

De grote aangespoelde spullen zijn opgeruimd. Wel ligt 
de dijk bezaaid met kleine plastic korrels. Rijkswater-
staat onderzoekt hoe dit plastic het beste kan worden 
opgeruimd. Ook wordt gestart met het bergen van de 
containers.

Opruimactie
Zaterdag 12 januari hebben ongeveer 70 mensen ge-
holpen tijdens een opruimactie langs 6km Groninger 
dijk tussen Noordpolderzijl en Westernieland. Om 10.00 
uur zat ‘t Zielhoes in Noordpolderzijl vol met vrijwilligers 
die uit alle hoeken van Nederland kwamen helpen: van 
Stadskanaal tot Kampen en van Utrecht tot Brabant. 

Nadat burgemeester Henk Jan Bolding iedereen had 
bedankt voor hun komst ging hij samen met de vrijwil-
ligers aan de slag om de Waddendijk te ontdoen van 
afval. Nieuwe opruimacties zijn op dit moment niet nodig. 
Eventuele nieuwe acties worden aangekondigd via onze 
website, Facebook en Twitter.

Openingstijden
Heeft u een algemene vraag? Of wilt u bijvoorbeeld uw 
eerder aangevraagde paspoort afhalen? Dan kunt u tus-
sen 9.00 – 17.00 uur bij één van onze locaties terecht.

Stel uw vraag via WhatsApp
Heeft u een vraag? Stel hem via WhatsApp! Ons tele-
foonnummer is 06 114 505 30. 

Via WhatsApp kunnen wij algemene en praktische vra-
gen beantwoorden. Tijdens onze openingstijden probe-
ren wij binnen twee uur te reageren op uw bericht. Houd 
er wel rekening mee dat wij – in verband met uw privacy 
– via de app geen persoonlijke gegevens kunnen ver-
strekken. Ook is het niet mogelijk naar het nummer te 
bellen of een sms te versturen.

Burgemeester Henk Jan Bolding helpt de vrijwilligers bij de 
opruimactie
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Gemeentenieuws in de Noor-
derkrant

Dit is alweer de derde uitgave van het Ge-
meentenieuws Het Hogeland in de Noorder-
krant. Wij vinden het belangrijk om te weten 
of de huis-aan-huisbezorging van de Noor-
derkrant goed verloopt. De krant wordt niet 
in het buitengebied verspreid. Op diverse 
afgiftepunten zijn wel exemplaren beschik-
baar. Kijk op www.noorderkrant.nl voor de 
adressen van de afgiftepunten.

Het kan voorkomen dat de krant op bepaalde 
adressen nog wordt gemist. Geef dit vooral 
tijdig aan. Via de Noorderkrant kunt u uw be-
zorgklacht online doorgeven op de website 
www.noorderkrant.nl/service-en-bezorging 
We willen u als inwoner vooral vragen om 
aan te blijven geven wanneer u de Noor-
derkrant niet ontvangt. Want waar de huis-
aan- huisverspreiding op dit moment nog niet 
optimaal verloopt, wordt gewerkt aan een 
oplossing.

Het gemeentenieuws kunt u ook digitaal raad-
plegen op noorderkrant.nl en op     www.hetho-
geland.nl/berichten-over-uw-buurt-en-regel-
geving/gemeentenieuws-in-de-krant.

Ontvangen aanvragen

Burgemeester en wethouders 
maken bekend, dat de volgende 
aanvra gen om een omgevings-
vergunning zijn bin nen geko men 
voor:

Het plaatsen van een mobiele te-
lecommunicatiemast op het per-
ceel Zoutkamperweg 4, 9972 TC te 
Niekerk. (31-12-2018)
Het veranderen van een gevelpui 
op het perceel Hoofdstraat Ober-
gum 2, 9951 AH te Winsum. (17-
12-2018)
Het plaatsen van een antenne-in-
stallatie, nabij N46 Ellerruizen te 
Bedum. (28-12-2018)
Het plaatsen van zonnepanelen 
op het perceel Wadwerderweg 77, 
9988 SV te Usquert. (18-12-2018)
Het plaatsen van zonnepanelen 
op het perceel Groot Hofstraat 16, 
9989 BC te Warffum. (20-12-2018)
Het realiseren van een tijdelijke 
opslaghal op het perceel Westlob 
8, 9979 XJ te Eemshaven. (20-12-
2018)
Het uitbreiden van een loods op 
het perceel Oude Dijk 35, 9981 TH 
te Uithuizen. (20-12-2018)
Het plaatsen van zonnepanelen 
op het perceel Hoofdstraat 7, 9989 
AM te Warffum. (21-12-2018)
Het plaatsen van zonnepane-
len op het perceel Hoofdstraat 22, 
9989 AN te Warffum. (21-12-2018)
Het verbouwen van een berging 
op het perceel Oude Tilsterweg 23, 
9981 JT te Uithuizen. (21-12-2018)
Het plaatsen van zonnepane-
len op het perceel Hoofdstraat 26, 
9989 AN te Warffum. (21-12-2018)
Het bouwen van een woning op 
het perceel Stationsstraat 12, 9982 
te Uithuizermeeden. (22-12-2018)
Het plaatsen van zonnepanelen 
op het perceel Zijlsterweg 17, 9988 
RH te Usquert. (23-12-2018)

Het plaatsen van zonnepanelen 
op het perceel Groot-Hofstraat 27, 
9989 BC te Warffum. (24-12-2018)
Het plaatsen van zonnepanelen 
op het perceel Wadwerderweg 20, 
9988 SX te Usquert. (30-12-2018)
Het plaatsen van zonnepanelen 
op het perceel Wadwerderweg 74, 
9988 SZ te Usquert. (30-12-2018)
Het plaatsen van zonnepanelen 
op het perceel Groot Hofstraat 13, 
9989 BC te Warffum. (31-12-2018)
Het plaatsen van zonnepanelen 
op het perceel Groot Hofstraat 6, 
9989 te Warffum. (31-12-2018)
Het verbouwen van een woning 
op het perceel Uithuizerweg 5, 
9982 ND Uithuizermeeden. (31-12-
2018)
Het plaatsen van zonnepanelen 
op het perceel Raadhuisstraat 11, 
9988 RE te Usquert. (31-12-2018)

Een eventueel bezwaar tegen deze 
ontvangen aanvragen kan pas ge-
maakt worden als de vergun ningen 
zijn verleend en gepubliceerd. U 
kunt wel informatie krijgen over 
deze aanvragen.

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente het Hogeland 
maken bekend, dat voor de vol-
gende aanvraag om een omgev-
ingsvergunning de beslistermijn 
met zes weken is verlengd (art. 
3.9 lid 2 Wabo):
Betreft een aanvraag voor het 
plaatsen van zonnepanelen op 
het perceel Noorderstraat 3, 9989 
AA te Warffum.
Betreft een aanvraag voor het 
plaatsen van drie kantoorcon-
tainers op het perceel Robbenp-
laatweg 17a, 9979 XL te Eemshav-
en.

Betreft een aanvraag voor het 
verbouwen van een woning op 
het perceel Pastorieweg 24, 9995 
PN te Kantens.

Intrekking vergunning

Betreft een aanvraag voor het 
wijzigen van de bestemming op 
het perceel Schaapweg 14, 9989 
CE te Warffum. (03-01-2019)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders 
hebben onderstaande beslui-
ten genomen. Degene die meent 
dat zijn belang rechtstreeks bij 
een besluit is betrokken, kan 
binnen zes weken daartegen 
een gemoti veerd be zwaarschrift 
indienen bij ons college. Deze 
termijn vangt aan met ingang 
van de dag na datum verzending 
van het besluit. Deze datum van 
verzending staat tussen haakjes 
vermeld. Een omgevingsvergun-
ning voor het:

Het bouwen van koelunits op het 
perceel Panserweg 14, 9974 SL te 
Zoutkamp. (27-12-2018)
Het plaatsen van een uitbouw op 
het perceel Grotestraat 34, 9781 
HC te Bedum. 19-12-2018)
Het wijzigen van school naar 
woning op het perceel Mr. Van 
Roijenstraat 7, 9959 PN te Onder-
dendam. (20-12-2018)
Het plaatsen van een aanbouw 
op het perceel Boterdiep Oz 4, 
9785 AA te Zuidwolde. (08-01-
2019)
Het verbouwen van een woning 
op het perceel De Streekweg 53, 
9956 PP te Den Andel. (07-01-
2018)
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Blijf op de hoogte van 
gemeentenieuws via Facebook
Via Facebook kunt u op de hoogte blijven van nieuws 
van de gemeente. Ook kunt u reageren op nieuwsbe-
richten of kunt u vragen stellen aan de gemeente. Inmid-
dels hebben al ruim 1000 inwoners hun weg gevonden 
naar de gemeentelijke Facebookpagina. Wilt u ook op de 
hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? Volg 
ons dan via Facebook! Als we 1500 volgers hebben, dan 
verloten wij onder al onze volgers een presentje!

Brief met dringende 
oproep naar Tweede 
Kamer over versterking 
en schadeafhandeling
Groningse bestuurders en maatschappe lijke 
organisaties roepen in een brief aan Tweede 
Kamerleden op om minister Wiebes (Eco-
nomische Zaken en Klimaat), woensdag 16 
ja nuari in het debat over het gaswinningdos-
sier, te houden aan zijn toe zeggingen en alle 
afspraken na te komen.

Veel Groningers geloven het Rijksbeleid 
voor de gaswinningproblemen niet meer. On-
danks het besluit van minister Wiebes om de 
gaskraan op termijn dicht te draaien zijn ze 
verontwaardigd, ontgoocheld, cynisch, boos, 
teleurgesteld, pessimistisch, wantrouwend of 
murw. Ruim zes jaar na de zware beving in 
Huizinge zijn nog weinig woningen versterkt 
en verloopt de schadeafhandeling trager dan 
ooit. De kans op een zware beving is daarbij 
nog steeds significant hoog. Het vertrouwen 
in de schadeafhandeling en versterking van 
woningen is er niet. We staan op een kantel-
punt, waarbij er in Groningen iets fundamen-
teel misgaat.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer 
met minister Wiebes over de versterking en 
schadeafhandeling. In een brief die maandag 
14 januari aan de Tweede Kamer is gestuurd 
leggen we uit waarom. De brief is te lezen 
op www.hethogeland.nl/aardbevingen-en- 
herstel/nieuws-en-achtergronden onder kop-
je Brieven.

Nieuwe gemeente, nieuwe vorm 

Eind 2018 verscheen de BMWE-verbindt in de Om-
melander Courant. Daarin informeerden we u over 
ontwikkelingen op het gebied van aardbevingen en ver-
sterking. De BMWE-verbindt krijgt een nieuwe naam: 
Het Hogeland – Golden laand.

De Golden laand verschijnt elke laatste week van de 
maand op donderdag in de Ommelander. Courant en 
een dag eerder beschikbaar als digitale nieuwsbrief. 

Schrijf u in! Mail naar gemeente@hethogeland.nl.


