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Onderwerp:

Gewijzigde bezoekadressen gemeente Midden-Groningen. 		

Geachte mevrouw/meneer,
In de zomer van 2019 begint de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand, daarvoor moet
het bestaande gemeentehuis in Hoogezand worden afgebroken.
Totdat het nieuwe gemeentehuis klaar is werken medewerkers van gemeente Midden-Groningen op
andere locaties. Het nieuwe gemeentehuis wordt in 2021 in gebruik genomen.
Het nieuwe gemeentehuis wordt in het Kielzog weer onderdeel van het huis voor Cultuur en Bestuur.
In het Kielzog zijn het theater en kunstencentrum, Grand Café en de bibliotheek gevestigd.
Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden blijven deze onderdelen van Het Kielzog toegankelijk.
Wat betekent de bouw van het nieuwe gemeentehuis voor u?
Bij deze brief ontvangt u het overzicht van onze openingstijden en de gewijzigde bezoekadressen.
Vanaf de verhuisdata bezoekt u onze publieksbalies op de tijdelijke locaties.
Staat het adres dat u zoekt er niet bij, kijk dan op www.midden-groningen.nl/openingstijden.
Heeft u vragen over de tijdelijke locaties? Neem gerust contact met ons op.
Met hartelijke groet,
Mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn
Burgemeester gemeente Midden-Groningen

H.J.W (Henk) Mulder
Gemeentesecretaris gemeente Midden-Groningen
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Adressen van onze (tijdelijke) publiekslocaties
Locatie Gemeentehuis (huidige) – Gorecht-Oost 157 in Hoogezand
U kunt de publieksbalies op deze locatie tot en met vrijdag 25 januari 2019 tot 12.30 uur bezoeken.
Vanaf maandag 28 januari 2019 bent u welkom op Gorecht-Oost 166 in Hoogezand.
Locatie Hooge Meeren, Gorecht-Oost 166 in Hoogezand
Vanaf maandag 28 januari 2019 zijn onze balies gevestigd in De Hooge Meeren. Dit gebouw
staat aan de buitenkant van het winkelcentrum (naast de HEMA), schuin tegenover het huidige
gemeentehuis. Deze locatie doet ook dienst als tijdelijk gemeentehuis.
Locatie Van Calcar, Kerkstraat 38a in Hoogezand
De kredietbank verhuist naar de locatie waar de voormalige fabriek Van Calcar stond.
Tot en met 30 januari bezoekt u de kredietbank in het huidige gemeentehuis.
Vanaf 2 februari bent u welkom op het nieuwe adres.
Voor het aanvragen van een adviesgesprek, een afspraak afzeggen/verplaatsen of algemene
informatie, bel naar (0598) 37 37 99 of mail naar kredietbank@midden-groningen.nl
Telefonisch spreekuur voor bestaande klanten: elke werkdag van 11.00 – 12.00 uur.

Andere publieksbalies houden het bestaande adres
Locatie Muntendam, Kerkstraat 2 in Muntendam
Locatie Slochteren, Hoofdweg 10a in Slochteren

Aanvragen van producten en afspraken maken
Afspraak maken
Voor de meeste diensten en producten van burgerzaken maakt u van tevoren een afspraak
via www.midden-groningen.nl/afspraak, telefonisch (0598) 37 37 37 of aan de publieksbalie
van één van onze locaties. U maakt een afspraak voor:
-

Melding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Naturalisatie/optie, (her)inschrijving uit buitenland
Geboorteaangifte, erkenning geboren kind, erkenning ongeboren vrucht
Overlijdensaangifte
Spoedaanvraag paspoort
Spoedaanvraag ID-kaart
Spoedaanvraag rijbewijs
Aanvraag afvalpas in verband met vermissing/kapot of gebruik als u niet op dat adres woont.
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Zonder afspraak
U kunt tijdens de openingstijden van de balies burgerzaken op de drie locaties in Muntendam,
Hoogezand en Slochteren zonder afspraak, terecht voor:
-

Gezondheidsverklaring voor rijbewijs
Informatie
Formulieren
Betalingen

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs
U vraagt deze kaart persoonlijk bij ons aan via www.midden-groningen.nl/afspraak, telefonisch of
bij één van de publieksbalies. Voor het ophalen van deze documenten is een afspraak niet nodig.
U haalt het document op bij de locatie waar u het heeft aangevraagd.
Openingstijden publieksbalies
Locatie

Ma

Di

Wo

Do

Vrij

De Hooge Meeren
Hoogezand

13.00-16.00

09.00-16.00

09.00-16.00

09.00-16.00
18.30-19.30

09.00-12.30

Muntendam

13.00-16.00

09.00-12.30

18.30-19.30
Slochteren

09.00-12.30

13.00-16.00

09.00-12.30

18.30-19.30

Evenementen en trouwen
Het plein tussen Het Kielzog en winkelcentrum De Hooge Meeren blijft tijdens de bouw van
het nieuwe gemeentehuis in gebruik. De werkzaamheden hebben geen invloed op geplande
evenementen.
Trouwen kan nog steeds in locatie Muntendam of op een zelfgekozen locatie. Kijk hiervoor op:
www.midden-groningen.nl/trouwlocatie

