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dinsdag 22 januari 2019 - week

BEKENDMAKINGEN EN PUBLICATIES
TIJDELIJK VIA DE WEBSITE

ONDERHOUD OEVER
VAN STARKENBORGHKANAAL

De bekendmakingen en publicaties van de gemeente Westerkwartier publiceren we
de komende periode op www.westerkwartier.nl. Inwoners kunnen zich op dit moment helaas niet aanmelden voor de zogenaamde ‘e-mailservice Bekendmakingen’
van Overheid.nl. Dit is de service waarbij je zelf kunt aangeven van welke bekendmakingen je een melding wilt ontvangen. Bij aanmelding voor de e-mailservice krijgen
inwoners nu de melding dat de ‘postcode huisnummer combinatie onbekend’ is. Het
Kadaster heeft de gegevens van de gemeente Westerkwartier nog niet verwerkt,
.
waardoor de e-mailservice
op dit moment niet werkt.

Rijkswaterstaat vervangt de komende weken de oeverconstructie aan de
noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Eibersburen. Eind maart zijn de
werkzaamheden afgerond.
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De voorbereidende werkzaamheden zijn maandag 14 januari gestart. De werkzaamheden voor de vervanging van de damwand starten 21 januari en zijn 22 februari
afgerond. De resterende werkzaamheden (vanaf het water) zijn op 29 maart gereed.
Uit inspectie is gebleken dat de huidige houten damwanden over een lengte van 820
meter aan vervanging toe zijn. In kader van de opwaardering van de hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl, zijn de nieuwe damwanden van staal.
De werkzaamheden vinden voor een groot deel plaats vanaf het water met een kraan
op een ponton. Omdat de weg Eiberburen pal naast het kanaal ligt, is een halve
rijbaan ter hoogte van de werklocatie afgezet. Verkeer uit beide richtingen kan afwisselend gebruik maken van 1 rijstrook. Er geldt een maximum snelheid van 30 km/uur.
Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig.

WEGWERKZAAMHEDEN
BIJ TAFELBRUG IN ZUIDHORN
In opdracht van de provincie vinden donderdag 24 januari 2019 van 20.00 tot 22.00
uur herstelwerkzaamheden plaats aan de Tafelbrug in Zuidhorn. Voor de uitvoering
van de werkzaamheden moet de brug regelmatig even omhoog. Hierdoor zal het
wegverkeer steeds even kort oponthoud hebben. Het oponthoud en de werkzaamheden maken we via borden bekend.

Informatiepagina gemist? Kijk op onze website voor de digitale versie.
Onze oﬃciële bekendmakingen vindt u via https://overuwbuurt.overheid.nl
(tijdelijk via onze website).
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