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Werk aan de weg
Kijk voor wegwerkzaamheden in onze gemeente 
op: hethogeland.nl/werkaandeweg

Afval | Waar laat ik afval 
van de feestdagen?
December: de maand van kerst, van oud 
en nieuw en van gezelligheid. Voor de 
kerstdagen bent u vast druk geweest 
met het versieren van uw huis. Er sneu-
velt ook weleens wat natuurlijk. En van 
cadeautjes blijven de verpakkingen over. 

Glas, servies én kerstballen
Gesneuvelde kerstballen, wijnglazen en oven-
schalen horen in de grijze container. Net als ka-
potte borden en kommen van keramiek of porse-
lein. In de glasbak hoort alleen verpakkingsglas. 
Dus glazen flessen en potjes. Dat mag ook met 
restjes er in en een deksel of dop er op.

Cadeaupapier, verpakkingen en 
papieren tafelkleden
Houd karton en cadeaupapier apart bij het oprui-
men: dat mag bij het 
oud papier. Plastic 
verpakkingen horen 
in de grijze container. 
Ook gebruikte papie-
ren tafelkleden en ser-
vetten kunnen daar in. 
Die horen niet bij het 
oud papier.  

 Vacatures 
Er staan 6 vacatures open bij de gemeente 
Het Hogeland. Kijk voor meer informatie op 

hethogeland.nl/vacatures

Rond de feestdagen zijn wij op andere 
tijden bereikbaar dan u van ons ge-
wend bent:

Telefonische bereikbaarheid
Tot en met vrijdag 6 januari 2023, van 09.00 
uur tot 15.00 uur. U kunt ons bellen via  
088 – 345 88 88. Voor spoedgevallen en cala-
miteiten buiten deze tijden zijn wij ook bereik-
baar op dit nummer.

De gemeentehuizen in Winsum en Uit-
huizen zijn van tot en met 6 januari 
2023 open op de volgende dagen:

Winsum:
Donderdag 29/12 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 30/12 • 08.30 tot 12.30 uur
Maandag 2/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Dinsdag 3/1 • 08.30 tot 16.30 uur

Woensdag 4/1 • 08.30 tot 16.30 uur en van 
17.30 tot 20.00 uur
Donderdag 5/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 6/1 • 08.30 tot 12.30 uur

Uithuizen:
Donderdag 29/12 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 30/12 • 08.30 tot 12.30 uur
Maandag 2/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Dinsdag 3/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Woensdag 4/1 • gesloten
Donderdag 5/1 • 08.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 6/1 • 08.30 tot 12.30 uur

Maak altijd een afspraak
Een nieuw paspoort of rijbewijs nodig? Maak 
hiervoor altijd eerst een afspraak. 
Dat kan via hethogeland.nl/afspraak. Of bel: 
088 - 345 88 88.

Dienstverlening | Openingstijden en 
bereikbaarheid rondom feestdagen

Energietoeslag |  
Aanvragen tot 
1 januari
De energieprijzen zijn flink geste-
gen. Inwoners met een uitkering of 
een laag inkomen komen daarom 
in aanmerking voor de eenmali-
ge energietoeslag van 1300 euro. 
Nog niet aangevraagd voor het jaar 
2022? Dat kan tot 1 januari 2023. 

Ga naar hethogeland.nl/energietoeslag. Als 
u vragen heeft, neem dan contact op met de 
gemeente: 088 - 345 88 88. 

Er is nog geen informatie over de energie-
toeslag voor het jaar 2023. Die komt in de 
loop van het nieuwe jaar.

Wij hopen dat de jaarwisseling voor 
iedereen in de gemeente plezierig en 
veilig verloopt. U kunt daar zelf aan bij-
dragen. U doet er goed aan losse za-
ken rondom uw huis binnen te zetten. 
Houd u uw huisdieren zoveel mogelijk 
binnen en lijn honden buiten aan.

Ook de gemeente treft voorzorgsmaatregelen 
om schade aan eigendommen te voorkomen. 
Vernielingen kosten jaarlijks vele duizenden 
euro’s. Waar mogelijk wordt schade verhaald 
op de daders of hun ouders. Die kosten en 

moeite dragen we met zijn allen. Zonde! Houdt 
u daarom samen met ons de jaarwisseling 
leuk.

Meld overlast of illegale activiteiten aan de 
politie. Belt u de politie via 0900-8844 (niet 
urgent). Het alarmnummer 112 is alleen voor 
echt dringende en heterdaad situaties dag en 
nacht bereikbaar.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
hethogeland.nl/jaarwisseling. En een gezond 
en voorspoedig 2023 natuurlijk!

Jaarwisseling I Samen houden we 
het leuk

Dorpsbudget I 
Onderdendam
Inwoners van Onderdendam heb-
ben de afgelopen maanden plannen 
en ideeën bedacht voor besteding 
van het Dorpsbudget. Ze konden via  
stemvanonshogeland.nl  plannen indie-
nen. Onlangs konden ze via hetzelfde 
platform stemmen op hun favoriete idee-
en. Met steun van dorpencoördinator 
Vincent van Eck gaan de inwoners een 
aanvraag indienen voor de ideeën met de 
meeste stemmen.

De meeste stemmen gingen naar een 
plan om een beweegtuin aan te leggen. 
Ook een plan voor een zwemsteiger was 
populair. 

Alle dorpen in Het Hogeland hebben de 
beschikking over een Dorpsbudget.

Heeft u een leuk idee of plan 
voor uw dorp? 
Scan de QR-code en kijk hoeveel budget 
uw dorp nog te besteden heeft.

NIEUWJAARSRECEPTIE

 

9 januari 2023 | 19.30 - 21.30 uur
Sportcentrum De Mencke Uithuizen

 
Graag nodigt het gemeentebestuur u uit om samen het
glas te heffen op al wat 2023 ons brengen gaat. 
U bent van harte welkom in De Mencke, Sportlaan 4 in
Uithuizen. 

We hopen u op maandag 9 januari te ontmoeten!
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2022 zit er bijna op. Tijdens de laat-
ste vergadering van dit jaar keek de 
gemeenteraad al vooruit en stemde 
in met het plan van aanpak voor de 
versterking 2023 voor Nationaal Co-
ordinator Groningen (NCG). Bij voor-
uit kijken, hoort ook een terugblik. 
Hoe verliep die versterking het afge-
lopen jaar?

“De versterkingsopgave vraagt veel van 
onze inwoners”, zegt verantwoordelijk wet-
houder Mariette de Visser. “Dat was zo en 
dat is zo. Hogelandsters wachten lang op 
duidelijkheid over wanneer hun huis aan de 
beurt is. Verhuizen naar een tijdelijke woning 
is ook geen pretje; zeker niet als je daar lan-
ger woont dan verwacht. Deze opgave raakt 
de hele gemeenschap. Delen van dorpen en 
wijken veranderen in een bouwplaats. Inwo-
ners krijgen tijdelijke woningen naast zich. Er 
wordt veerkracht en flexibiliteit gevraagd. De 
weg naar een veilige woonomgeving is geen 
gemakkelijke. Dat begrijp ik maar al te goed. 
Natuurlijk willen we de vaart er in houden. 
Maar zorgvuldigheid is ook een ding. Inwo-
ners en organisaties nauw betrekken. Dat 
vraagt tijd. En maatwerk vooral.”

Versterking op gang
Van de 2532 gebouwen die in beeld zijn, ver-
wacht NCG tot en met 2028 ongeveer 1.383 
gebouwen in onze gemeente te moeten ver-
sterken waarvan het merendeel woningen. 

De opgave is op veel plekken in 
onze gemeente zichtbaar. De Vis-
ser: “Kijk maar eens in Bedum, 
Kantens, Zandeweer, Uithuizen 
en Uithuizermeeden. Er zijn in 
2022 zes versterkte scholen op-
geleverd, waarvan vier nieuw-
bouw plus diverse zorgwoningen. 
En op verschillende plekken zie je 
bouwborden, -keten en hekken. 
We staan aan de vooravond van 
een ingrijpende operatie, dat is 
duidelijk. Er gaan delen van wij-
ken op de schop. Daarvoor komt 
nieuwbouw terug. We maken van 
de gelegenheid gebruik die wijken zoveel 
mogelijk te vernieuwen en te verduurzamen. 
Wegen, buizen en leidingen worden waar 
mogelijk vernieuwd en we maken de open-
bare ruimte duurzaam en klimaatbestendig. 
Kortom: er gebeurt nogal wat.” 

Aandacht inwoners
“We moeten veel plannen en afstemmen 
voordat er ook maar een schop de grond in 
kan. En daar gaat het soms mis”, zegt De 
Visser. “Alle partijen willen vaart maken en 
die partijen zijn erg afhankelijk van elkaar. In 
Kantens liep het dit jaar niet goed. Óók om-
dat soms de zorgvuldigheid richting de inwo-
ners niet de aandacht kreeg die het verdient. 
Dat leidde tot vertraging. Maar we hebben 
onze les geleerd: eerst uitgebreid met dege-
nen om wie het gaat – de inwoners - in ge-
sprek. Daarbij moeten we ook de hele dorps-

gemeenschap meenemen om tot een mooi 
plan te komen dat dat meerwaarde heeft 
voor het dorp. Dat maakt de onderlinge sa-
menwerking en afstemming tussen inwoners 
en betrokken organisaties nóg belangrijker. 
En dit kost meer tijd en betekent helaas ook 
een langere doorlooptijd.”

Beterschap in 2023
De NCG is verantwoordelijk is voor de ver-
sterking in Het Hogeland. De gemeente 
heeft op zijn beurt zorgplicht voor de inwo-
ners. “Natuurlijk willen alle partijen die bij 
de versterking betrokken zijn het beste voor 
de inwoners. Maar Kantens bewijst dat het 
beter kan én moet. Daar ga ik me in 2023, 
samen met NCG en de woningcorporaties, 
sterk voor maken!”, besluit Mariette de Vis-
ser.

Wethouder de Visser: 
‘Versterking vraagt veel 
van Hogelandsters’

De eerste stappen om het oude vereni-
gingsgebouw De Rank in Uithuizen in 
ere te herstellen zijn gezet. Ook komt er 
een nieuwe verbindingsweg tussen de 
Schoolstraat en Hoofdstraat. De aan-
bouw van De Rank uit de jaren ‘80 is 
gesloopt. Het oude gedeelte wordt nu 
hersteld.

Openbare verkoopprocedure De Rank
De gemeente heeft de openbare verkooppro-
cedure voor De Rank gestart en roept mensen 

op met een plan voor een nieuwe bestemming 
te komen. De beoordelingscriteria voor de plan-
nen zijn te vinden op hethogeland.nl/derank. 
Concrete plannen en biedingen kunnen via een 
link op deze webpagina worden ingediend.

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “We vinden het be-
langrijk dat we goed zorgen voor ons gebouwd 
erfgoed en dat inwoners en bezoekers er van 
kunnen genieten. Daarom vinden het waarde-
vol dat het pand een functie voor het publiek 
krijgt.”

Snor-
fietsers I 
Helm-
plicht 
vanaf 1 
januari
Stap je volgend 
jaar op de snor-
fiets? Dan moet 
je een helm op. 
Dat is veiliger. 

Vanaf 1 janua-
ri 2023 geldt de 
helmplicht, óók 
voor passagiers. 
Dit moet een goed-
gekeurde brom-/
m o t o r f i e t s h e l m 
zijn of een speed- 
pedelec-helm. Geen 
helm op? Dan ris-
keer je een boete 
van 100 euro.

Uithuizen | Gebouw De Rank te koop

Bedum I 
Inrichting De Vlijt
In 2018 is het riool vervangen in De Vlijt 
in Bedum. Daarna moesten verschil-
lende nutsbedrijven er aan de slag en 
kwam er veel bouwverkeer langs. Daar-
om werd de weg nog niet aangepakt. 

Eind augustus 2022 konden we eindelijk star-
ten met de definitieve inrichting van De Vlijt. 
Niet alleen aan de weg: we plantten ook groen 
aan zoals nieuwe bomen en extra groen voor 
het Geert Reinderspark, de ‘groene long’ van 
Bedum. De zone rondom OBS Togtemaar is 
veilig ingericht en heeft nieuw asfalt gekregen. 
Dit alles zorgt voor een prettige leefomgeving 
voor de komende tientallen jaren. Onlangs zijn 
de laatste bomen geplant.

De Vlijt is weer geopend voor doorgaand ver-
keer. De aannemer werkt de komende weken 
nog aan de laatste puntjes op de i. De komen-
de jaren wordt verder gewerkt aan het centrum 
van Bedum. Zodra dat werk klaar is, wordt het 
deel tot aan de Schoolstraat ingericht. 

Winsum I Plannen 
Obergum
Heeft u de informatiebijeenkomst op 
13 december over de toekomst van 
Oud-Obergum gemist of wilt u alles nog 
eens rustig nalezen? Lees meer op  
hethogeland.nl/centrumplanwinsum.


