Westerkwartier
Gemeentenieuws

dinsdag 8 januari 2019 - week

AFVALKALENDER WESTERKWARTIER

INZAMELING KERSTBOMEN

Bij het maken van één online afvalkalender voor het Westerkwartier (te raadplegen via
www.westerkwartier.nl/afvalkalender) zijn een paar onvolkomenheden in de kalender
. postcodes leverde een lege kalender op. We hebben gewerkt aan
geslopen. Een aantal
een oplossing en zoals het nu lijkt, geven alle postcodes van het Westerkwartier een
goed resultaat. Heeft u een andere ervaring, wilt u dit dan melden aan
webmaster@westerkwartier.nl (met vermelding van uw postcode)?

Voormalige gemeenten Grootegast en Leek
In de week van 7 t/m 11 januari 2019 is de inzameling
. particulieren. Wij verzoeken u de
van kerstbomen van
kerstboom aan de weg te zetten. De kerstbomen worden
opgehaald volgens de route van de milieuboer in de voormalige
gemeenten Grootegast en Leek.

GEMEENTELIJKE LOCATIES GESLOTEN

.
Voormalige gemeente Marum
Van 7 t/m 10 januari 2019 is de inzameling van kerstbomen van particulieren. Wij
verzoeken u de kerstboom aan de weg te zetten.

In verband met een personeelsbijeenkomst zijn alle gemeentelijke locaties in
de gemeente Westerkwartier op dinsdag 8 januari aanstaande vanaf 15 uur
gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

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
Postbus 100
9350 AC Leek
T 14 0594
xxxxxxxxxxxxx
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
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Volg gemeente Westerkwartier op social media:

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.
Gebied Middag voormalige gemeente Winsum
Het inzamelen van de kerstbomen in het gebied Middag is vorige week gedaan door
de voormalige gemeente Winsum.
Wij wijzen er met nadruk op dat u uitsluitend de kerstboom mag aanbieden.
Ander (grof)vuil nemen wij niet mee.

WIJZIGING IN DE AFVALINZAMELING
VOOR DE DORPEN ADUARD EN OLDEHOVE
Met ingang van 1 januari 2019 worden de grijze containers in de dorpen Aduard
en Oldehove niet meer op de vrijdag in de oneven weken geleegd, maar op de
maandag in de even weken. Voor een aantal adressen in Oldehove werd de grijze
container al op de maandag in de even weken geleegd, dit verandert dus niet. De
AMBTSKETEN
dag waarop de groene container wordt geleegd verandert niet.

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/.

Informatiepagina gemist? Kijk op onze website voor de digitale versie.
Onze oﬃciele bekendmakingen vindt u via https://overuwbuurt.overheid.nl
@gemeentewesterkwartier
@GemWkwartier
14 0594
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