Westerkwartier
Gemeentenieuws
Welkom op de gemeentepagina
van de gemeente Westerkwartier.
.
Wij wensen
u een mooi
en voorspoedig 2019
in de gemeente
Westerkwartier!

WEKELIJKSE PUBLICATIES
IN DE STREEKKRANT EN DE KRANT
Vanaf 1 januari 2019 publiceert de gemeente Westerkwartier haar gemeentenieuws
in de Streekkrant en De Krant op een nieuwe gemeentepagina. Beide kranten zijn een
uitgave van Media Totaal Noord in Roden. De verspreiding van beide kranten bestrijkt
het hele Westerkwartier. De Krant verschijnt in de gemeenten Leek en Marum en de
Streekkrant in de gemeenten Grootegast, Zuidhorn en het deel Middag. De nieuwe
gemeente kiest voor in ieder geval het eerste jaar van de herindeling voor het publiceren
van een gemeentepagina. Eind 2019 vindt een evaluatie plaats en kijkt de gemeente of
ze dit wil continueren.
Uitgever Media Totaal Noord is verantwoordelijk voor de verspreiding van beide huisaan-huis-kranten in de nieuwe gemeente Westerkwartier. De gemeentepagina is vanaf
1 januari ook iedere week digitaal te raadplegen via www.westerkwartier.nl en via
www.media-totaal.nl.

ELEKTRONISCHE BEKENDMAKINGEN
De oﬃciële bekendmakingen zoals aangevraagde en verleende vergunningen publiceert de gemeente vanaf 1 januari 2019 alleen digitaal. U kunt het gemeentenieuws over
uw buurt volgen via de gratis emailservice of app gemeentelijke bekendmakingen.
U kunt zich hierop abonneren via https://overuwbuurt.overheid.nl/.

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING
TOT EN MET 6 JANUARI
Tot en met 6 januari kunt u geen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs aanvragen of
ophalen. Ook kunt u geen verhuizing doorgeven of een uittreksel uit de basisregistratie
personen (BRP) of verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen of ophalen. Dit kan
ook niet online. Voor het doen van aangifte van geboorte of overlijden kunt u bellen met
het nummer 14 0594.
De gemeentelijke producten zijn tijdelijk niet te verkrijgen omdat de gemeenten alle
persoonsgegevens in één administratie zetten.

TELEFOONNUMMER
GEMEENTE WESTERKWARTIER 14 0594
Het telefoonnummer van de gemeente Westerkwartier is 14 0594. Met het 14+netnummer realiseren we één telefonische ingang voor gemeenten. Voor 14 0594 hoort geen
netnummer, ook niet als u mobiel belt. Na het kiezen van deze 6 cijfers krijgt u direct een
medewerker van de gemeente Westerkwartier aan de lijn (tijdens openingstijden). Alle
gemeenten in Nederland zijn in de toekomst bereikbaar via één telefoonnummer dat
begint met 14. Daarna volgt het netnummer, in ons geval 0594.

woensdag 2 januari 2019 - week

RAADSVERGADERING 2 JANUARI
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van de gemeente Westerkwartier op woensdag 2 januari 2019 vanaf 14.00 uur in
.
Zalencentrum De Postwagen,
Hoofdstraat 53 Tolbert. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op
https://ris2.ibabs.eu/Westerkwartier.
Op de agenda van de raad staat in ieder geval:
.
- de ceremoniële uitreiking van de ambtsketen;
- de beëdiging van de raadsleden;
- de benoeming van de griﬃer en griﬃemedewerkers;
- het vaststellen van regelingen en verordeningen van de raad;
- het vaststellen van geharmoniseerde verordeningen.
Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

VERHUISKAART GEMEENTE WESTERKWARTIER

Per 1 januari 2019 vormen de gemeenten Grootegast,
Leek, Marum en Zuidhorn en het gebied Middag van
gemeente Winsum samen de nieuwe gemeente
Westerkwartier. Hieronder vindt u de contactgegevens en
bezoekadressen van de gemeente Westerkwartier.
Contactgegevens
Gemeente Westerkwartier
AMBTSKETEN
Postbus 100
9350 AC Leek
T 14 0594
E info@westerkwartier.nl
W www.westerkwartier.nl
Bezoekadressen
De bestaande locaties:
Hoofdstraat 97, 9861 AC Grootegast
Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek
Molenstraat 45, 9363 BA Marum
Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Volg gemeente Westerkwartier op social media:

AMBTELIJKE UITSCHRIJVING UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN
Op grond van de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen (Wet
BRP) hadden onderstaande personen hun adreswijziging of vertrek naar het buitenland door moeten geven.
Burgemeester en wethouders maken, op grond van art. 2.22 Wet BRP, bekend dat na
onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het
adres waar zij in de basisregistratie personen ingeschreven staan. De onderstaande
personen worden uitgeschreven uit de basisregistratie betreﬀende ingezetenen van de
basisregistratie personen en ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI) van
de basisregistratie personen. Dit is een register van personen die wel op een of andere
manier verbonden zijn aan Nederland, maar daar geen oﬃcieel brief- of woonadres
hebben met daarbij horende rechten.

Het betreft de volgende personen:
M. Hendriks, geboren 23-12-1988 te Stadskanaal
A. Damkat, geboren 01-11-2016 te Zutphen
J.J. Taimela, geboren 13-12-1963 te Helsinki (Finland)
M.T. Taimela, geboren 22-02-1963 te Espoo (Finland)
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van publicatie
een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.
De bekendmaking in deze advertentie van ambtshalve uitschrijving uit de BRP betreft
een rechtsgeldige wijze van bekendmaking.

Informatiepagina gemist? Kijk op onze website voor de digitale versie.
@gemeentewesterkwartier
@GemWkwartier
14 0594
gemeentewesterkwartier
www.westerkwartier.nl
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INZAMELING KERSTBOMEN
VOORMALIGE GEMEENTE ZUIDHORN
Tijdens een speciale inzameling op donderdag 10 januari
aanstaande halen we uw kerstboom op. U dient uw kerstboom voor 08.00 uur aan de weg aan te bieden. Als u in
het buitengebied (van de voormalige gemeente Zuidhorn)
woont en u wilt van deze service gebruik maken, dan dient
u dit uiterlijk voor woensdag 9 januari 15.00 uur te melden
bij de gemeente Westerkwartier via 14 0594.

MELDING WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende meldingen Activiteitenbesluit zijn ontvangen voor het:
1.
2.
3.
4.

Veranderen van een bedrijf, Langeweersterweg 4 te Den Horn;
Veranderen van een bedrijf, Westerhornerweg 20 te Grijpskerk;
Veranderen van een bedrijf, Hoendiep Westzijde 66 te Zuidhorn;
Veranderen van een bedrijf, Zuiderweg 12 te Zuidhorn.

De meldingen liggen vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.
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