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Gemeenteraad Het Hogeland -
Raadsvergadering
Op woensdag 7 september a.s. vergadert de gemeenteraad van Het Hogeland.
  
Raadsvergadering, aanvang 16.00 uur
Op de agenda o.a.:
 - Beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van vier percelen grond 

(en bekrachtigen van opgelegde geheimhouding op onderliggende documenten)
 - Kadernota voor de begroting 2023/algemene beschouwingen

Vergadering volgen
De raadszaal is toegankelijk voor publiek. Digitaal meekijken kan op
www.raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onderliggende stukken vindt u hier. 

Inspreken op agendapunt
Wilt u inspreken op een voorstel dat op de agenda staat? Dat kan! U kunt inspreken in 
de raadszaal of een bijdrage mailen. Als u wilt inspreken, wordt u verzocht dit zo snel 
mogelijk (maar uiterlijk op dinsdag 6 september, 12.00 uur) bij de griffie te melden. Dit kan 
per mail via griffie@hethogeland.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. 

Eventuele wijzigingen in de agenda vindt u op raadhethogeland.nl.

Begraafplaatsen | Vervallen grafrechten

Taalhuis | Activiteiten op 10 september. 
Kom ook! 

Zoals eerder aangekondigd gaat de gemeen-
te in meerdere stappen lijsten publiceren van 
graven waarvan volgens de gemeente het graf-
recht is geëindigd. Dit doen we, omdat van veel 
belanghebbenden van deze graven de contact-
gegevens ontbreken. Als we die gegevens wel 
hebben dan schrijven we belanghebbenden 
natuurlijk persoonlijk aan.

De gemeente wil nabestaanden graag de ge-
legenheid bieden alsnog te kiezen voor een 
nieuw grafrecht om een graf in stand te kunnen 
houden. Daarom deze oproep om te controle-
ren of het graf van een overleden familielid op 
de lijst staat en, zo ja, om contact met ons op 
te nemen. Kiezen rechthebbenden of andere 
nabestaanden niet tijdig voor verlenging of nu 
eenmalig voor nieuw grafrecht, dan wordt een 
graf uiteindelijk geruimd. 

De eerste lijsten staan nu op onze website. 
Hierop staan graven van de begraafplaatsen in 
Kantens en Zuidwolde. We vragen nabestaan-
den binnen 10 weken na bekendmaking te re-

ageren als zij het grafrecht willen herstellen of 
vinden dat er nog bestaande rechten zijn. Bij 
twijfel over de status raden we aan altijd contact 
op te nemen. De lijsten en meer informatie vindt 
u op: hethogeland.nl/begraven

Taalhuis Het Hogeland houdt op zaterdag 10 
september een open dag. Van 13.00 tot 17.00 
uur is iedereen van harte welkom in Bibliotheek 
Leens om te ontdekken wat het Taalhuis te bie-
den heeft. En om mee te doen aan allerlei leuke 
(taal)activiteiten.

Het Taalhuis is er voor iedereen die beter wil 
leren lezen, schrijven, rekenen en computeren. 
Vrijwilligers van de bibliotheek en Mensenwerk 
Hogeland zijn wekelijks in het Taalhuis om be-
zoekers een-op-een of in een groepje te hel-
pen. Tijdens de open dag kunt u ze van alles 
vragen. Ook kunt u het lesmateriaal bekijken.

Er zijn veel extra activiteiten. Kinderen kunnen 

naar kadootjes grabbelen en zich uitleven op 
het springkussen. Volwassenen kunnen met 
een virtual reality bril in een andere wereld 
stappen. Liefhebbers van raadsels kunnen zich 
vermaken met de escape koffer en de quiz van 
Mensenwerk. Zingt u graag dan bent u van har-
te welkom voor een potje karaoke. Ook voor 
vragen over het gebruik van je smartphone of 
tablet kunt u er terecht. Even bijkomen kan bij 
de koffiekar van Werk op Maat.

Meer weten?
Bezoekadres Taalhuis/Bibliotheek:
R. Ritzemastraat 2, Leens. Kijk voor meer info 
over het Taalhuis op www.tijdvoorhettaalhuis.nl

Welke apparaten slurpen de meeste stroom? 
En hoeveel lampen branden er in huis?

Doet uw gezin ook mee met Junior Energie-
coach? TV-held Varkentje Rund neemt als Ju-
nior Energiecoach kinderen elke week mee op 
ontdekkingsreis. Zo ontdekken kinderen hoe ze 
thuis energie kunnen besparen.

Edo en Gijs uit Uithuizermeeden vonden Juni-
or Energiecoach superleuk: “We wachtten elke 
week weer op vrijdag. Want dan kwam er weer 
een nieuw filmpje van Varkentje Rund. Als we 
een opdracht deden, mochten we een dikke 
duimen sticker plakken. Nu weten we dat teveel 
stekkers in het stopcontact niet goed is. En dat 
we de deuren achter ons dicht moeten doen!”

Het spel start op 7 oktober.
Opgeven kan tot en met 2 oktober, op
www.juniorenergiecoach.nl.

Begin september gaat de gemeente Het Ho-
geland vluchtelingen uit Ter Apel opvangen 
in de Marnewaard. De opvang kom op een 
terrein van Defensie, bij de kruising van de 
Strandweg en de N361. Daar worden, voor 
een periode van zes maanden, 500 tot maxi-
maal 700 mensen opgevangen. 

Dat besluit leidde tot kritiek én steunbetui-
gingen. Steun, omdat met dit besluit eindelijk 
een bijdrage kan worden geleverd aan op-
heffing van de ‘asielprop’ in Ter Apel. Daar 
is een onmenselijke, onacceptabele situatie 
ontstaan. Omdat daar al veel te lang te veel 
mensen buiten de hekken van het opvang-
centrum verblijven. De omstandigheden daar 
zijn Nederland onwaardig. De asielzoekers 
daar blijven buiten wachten, omdat ze niet 
buiten de inschrijfprocedure willen vallen. 

De minister, de staatssecretaris, het college 
en onze gemeenteraad vinden dat dit niet 
kan. Ook ik ben  blij dat onze gemeente de 
mogelijkheid heeft een deel van het terrein 
van Defensie in te zetten voor opvang. Ik ben 
ook blij met de steun van de gemeenteraad. 
Nu kunnen we voorzien in een plek waar 
mensen een dak boven hun hoofd hebben 
en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen.    

‘Waarom wéér in Groningen?’, vroegen som-
migen. Die vraag begrijp ik. Het antwoord is 
eigenlijk simpel: het COA heeft een locatie in 
de buurt van Ter Apel nodig. Mensen die naar 
de Marnewaard  gaan, verblijven daar name-
lijk maar een paar dagen. Ze wachten er de 
registratie in Ter Apel af en als dat gebeurd 
is, gaan ze naar andere locaties in het land.

‘Wordt het allemaal niet te veel?’, vroegen 
anderen. Ja, ik moet bekennen dat het veel 
is. We vangen al 500 evacués uit Afghani-
stan op. En mensen uit Oekraïne. Daar ko-
men tijdelijk honderden asielzoekers bij. Als 
gemeente leveren we inderdaad een hele 
stevige bijdrage. Ik zie dat als onze bestuur-
lijke en morele plicht. Ook andere gemeen-
te moeten hun verantwoordelijkheid meer 
nemen. Dat steek ik niet onder stoelen of 
banken.

En de veiligheid? Daar kan ik kort over zijn. 
Die veiligheid is een harde eis geweest voor-
dat we als gemeente hebben ingestemd. 
Dan gaat het over garanties over veiligheid. 
Op de plek zelf en in de omliggende dorpen. 
Er komt extra inzet van politie en boa’s en 
op het terrein zelf is dag en nacht bewaking.
 
Het doet mij goed dat er óók brede steun is 
van inwoners. En ik heb begrip voor de zor-
gen die er leven. Daarom hebben we zo sterk 
ingezet op veiligheid. Natuurlijk: er kan altijd 
wat gebeuren. En daar spelen we dan snel 
en adequaat op in. Daar kunt u op rekenen.

Ik ben er van overtuigd: ook dit hoofdstuk 
komt tot een goed eind. En ik ben er van 
overtuigd dat de Hogelandster gastvrijheid 
uiteindelijk alle twijfels gaat wegnemen. Daar 
wil ik u nu al voor bedanken. 

Henk Jan Bolding,
burgemeester van Het Hogeland.

De raad vergadert

 - Medewerker Frontoffice Burgerzaken
 - Aardbevingsconsulent programma 

Aardbevingen
 - Beleidsmedewerker Samenleving B 

(Wonen Leefbaarheid)
 - Medewerker Ontwerp Voorbereiding 

Infra A
 - Trainee casemanager Jeugd

Kijk voor meer informatie op
hethogeland.nl/vacatures

Vacatures 

Junior Energiecoach |
Aanmelden kan weer
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Vergunning(aanvraag) inzien

Als u een vergunning(aanvraag) wilt 
inzien, bel dan met 088 - 345 8888.

Werk aan de weg

Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:

Oosternieland • het plaatsen van twee tijdelij-
ke woonunits, Fivelweg 2 (26 augustus 2022)
Roodeschool • het uitbreiden van de woning, 
Laanweg 25  (21 augustus 2022)
Uithuizen • het bouwen van een woning, nabij 
Maarweg (25 augustus 2022)
Uithuizen • het realiseren van twee apparte-
menten, Schoolstraat 6 A (22 augustus 2022)
Uithuizen • het wijzigen van de bestemming, 
Menkema’s Uiterdijk 5 (20 augustus 2022)
Uithuizermeeden • het kappen van twee bo-
men, Dwarsweg 30 (20 augustus 2022)
Usquert • het plaatsen van zonnepanelen, 
Wadwerderweg 74 (26 augustus 2022)
Warffum • het veranderen van een hore-
capand, Havenstraat 1 (21 augustus 2022)
Winsum • het plaatsen van een airconditioning 
buitenunit, Westerstraat 15 (23 augustus 2022)
Zuidwolde • het uitbreiden van de woning, 
Pastorielaan 2 (19 augustus 2022)

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:

Bedum • het bouwen van een woning, Poelsnip 
18 (23 augustus 2022)
Eemshaven • de mogelijkheid tot bunkeren 
in avondperiode, Westlob 9 kw (24 augustus 
2022)
Onderdendam • het aanleggen van een cen-
trale verwarming, Rodeweg 6 (26 augustus 
2022)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders. De datum waarop de bezwaartermijn 
is gestart staat aan het einde vermeld.

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de be-
slistermijn verlengd van de aanvraag omge-
vingsvergunning voor: 

Eemshaven • het bouwen van een fabriek, 
naast Borkumkade 7 (A 3923) (22 augustus 
2022)
Warffum • het bouwen van een woning en het 
aanleggen van een uitrit, Swaagmans Land 1  
(voorlopig) (22 augustus 2022)

De datum waarop het besluit is genomen staat 
tussen haakjes vermeld.

Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders hebben een mel-
ding in kader van het Activiteitenbesluit ontvan-
gen voor:

Wehe-den Hoorn • het verwijderen van een 
LPG installatie, W.H. Timersmastraat 1A (24 
augustus 2022)
Zoutkamp • het plaatsen van een bovengrond-
se brandstofopslag, Reitdiepskade 21 (23 au-
gustus 2022)

Deze meldingen dienen slechts ter kennisge-
ving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar 
te maken. 

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenver-
gunning verleend voor:

Bedum • het organiseren van Sjouwen deur 
Bedumer gebouwen 9 september 2022, 
(24 augustus 2022)
Warffum • het organiseren van een perso-
neelsfeest 8 september 2022, Oostervalge 52A 
(25 augustus 2022)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks 
bij een besluit is betrokken, kan binnen zes 
weken daartegen een gemoti veerd be zwaar 
indienen bij de burgemeester. Deze termijn 
vangt aan met ingang van de dag na datum 
verzending van het besluit. De datum waarop 
de bezwaartermijn is gestart staat aan het ein-
de vermeld.

Gemeentelijke 
diensten
gesloten

Op 8 september is de gemeen-
te bereikbaar tot 16:00 uur. De 
telefoon en balies sluiten een 
uur eerder vanwege een acti-
viteit voor raadleden en (oud-)
medewerkers. U kunt 9 sep-
tember vanaf 8:30 aan de ba-
lies en 9:00 per telefoon weer 
bij ons terecht.

Bedum, N995
De weg tussen Bedum en Onderdendam 
(N995) is van maandag 5 tot vrijdag 9 sep-
tember, 18.00 uur, gestremd ter hoogte van 
de vestiging van FrieslandCampina. Verkeer 
tussen Bedum en Onderdendam is niet mo-
gelijk. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 
(Eemshavenweg).

Bedum, De Vlijt

Tot eind november is De Vlijtaf gesloten. De 
weg krijgt een nieuwe inrichting. Het werk 
gaat in vier gedeeltes. Verkeer kan omrijden 
langs Waldadrift en Schoolstraat.

Uithuizen, N999 tussen Uithuizen 
en Eemshavenweg
Van maandag 12 september tot en met 21 ok-
tober 2022 is de N999 tussen Uithuizen en de 
Eemshavenweg gesloten. De provincie richt 
de weg in als 60 km/uur-weg. Meer informa-
tie: provinciegroningen.nl

Usquert, Oude Dijkpad

Het fietspad Oude Dijkpad is vanaf maan-
dag 5 september 2022 tot eind oktober dicht. 
Het fietspad wordt breder en krijgt een nieuw 
wegdek.

Zoutkamp
Op 20 en 21 september 2022 is de Churchill-
weg van 07.00 tot 17.00 uur gesloten. Reden: 
werk aan het wegdek. 

Meer informatie
Groningenbereikbaar.nl (over provinci-
ale we-gen, van provincie Groningen) 
Noorderzijlvest.nl/stremmingen (over vaar-
we-gen, bruggen en sluizen, van waterschap 
Noor-derzijlvest)

Warffum | 
Herinrichting
Oosterstraat en 
omgeving
Het werk dat aan de Oosterstraat en Stations-
weg in Warffum moet gebeuren, is de afgelo-
pen maanden verder detail uitgewerkt. Eind 
augustus nodigden we een aantal aannemers 
uit voor een aanbesteding van het werk. In ok-
tober is bekend wie de aannemer wordt en kan 
deze starten met de voorbereidingen, zoals het 
inkopen van materialen. We verwachten dat de 
aannemer eind oktober start met het uitvoeren 
van het werk. Om zo weinig mogelijk overlast 
te veroorzaken, wordt de straat opgeknipt in 
meerdere werkvakken. Omwonenden krijgen 
hierover nadere informatie. Meer informatie en 
afbeeldingen vindt u op: hethogeland.nl/ooster-
straatwarffum

Provinciaal 
Studiefonds |
Ondersteuning
reis- en/of
studiekosten 

Heeft u een laag inkomen en kunt u de reis- en/
of studiekosten voor uw opleiding of de oplei-
ding voor uw kind tot 18 jaar niet betalen? Dan 
kan het Studiefonds van de Provincie Gronin-
gen u misschien helpen.  U kunt het vanaf nu 
aanvragen voor het schooljaar 2022/2023. Dit 
kan op www.provinciegroningen.nl/subsidies 
(onder ‘wonen en welzijn’)


