Westerkwartier gemeentenieuws
AANSLAG AFVALSTOFFENHEFFING
EN REINIGINGSRECHT IN DE BUS
In de afgelopen dagen hebt u de aanslag afrekening kilo’s van 2018 ontvangen.
De aanslag afvalstoﬀenheﬃng/reinigingsrecht bestaat uit een vast deel en een
afrekening van de kilogrammen (variabel deel). De aanslag voor het vaste deel
hebt u in 2018 ontvangen. Op deze aanslag vindt u de afrekening voor de door u
aangeleverde kilogrammen afval in 2018.
Voormalige gemeenten
.
Voor de voormalige gemeenten
Marum, Leek en Zuidhorn betreft het de aanslag
diftar voor het gehele jaar. Voor de voormalige gemeente Grootegast betreft dit de
aanslag diftar voor het laatste half jaar van 2018, omdat de aanslag voor het eerste
half jaar al is opgelegd in 2018. Als u pas in de loop van 2018 in één van de voormalige
gemeenten bent komen wonen of uw bedrijf zich hier heeft gevestigd, heeft deze
aanslag uiteraard alleen betrekking op die periode dat u belastingplichtig bent.
Overzicht
Binnenkort kunt u het afvaloverzicht (weegoverzicht) raadplegen via onze website in
de rubriek afvalstoﬀenheﬃng, door in te loggen via uw DigiD inlogcode.
Dit is alléén mogelijk voor de belastingplichtige (degene die de aanslag op naam
heeft).
N.B. Helaas kunt u het afvaloverzicht op dit moment nog niet raadplegen. We werken
aan een oplossing.
Aanslagen 2019
In voorgaande jaren werden de aanslagen gemeentelijke belastingen doorgaans
verstuurd rond eind februari van dat jaar. Naar verwachting zullen de aanslagen onroerendezaakbelasting, afvalstoﬀenheﬃng (vastrecht) en rioolheﬃng/reinigingsrecht
dit jaar pas eind mei verstuurd worden.
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met het team Belastingen via
telefoonnummer 14 0594.

UITNODIGING RAADSAVOND 30 JANUARI
U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 30 januari.
Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Zuidhorn aan de Hooiweg 9.
De agenda en de te bespreken stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen. Wij hopen u de 30e te
mogen begroeten!
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AFSPRAAK MAKEN VOOR INWONERSZAKEN
Vanaf 1 januari 2019 zijn de vier locaties (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn)
geopend van 08:00 – 17:00 uur. Tussen 08:00 en 12:00 uur kunt u met en zonder
afspraak terecht, na 12 uur alleen op afspraak.
De locatie Zuidhorn is op maandagavond open van 18:00 tot 19:30 uur en de locatie
Leek op donderdagavond van 18:00 tot 19:30 uur. U kunt hier dan met en zonder
afspraak terecht.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, raden wij u aan een afspraak te maken. Zo weten wij van tevoren waarvoor u komt en bent u direct aan de beurt. U kunt
uw afspraak maken via de website www.westerkwartier.nl of telefonisch via 14 0594.

MILITAIRE OEFENING
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 11 t/m 15 februari en van
18 t/m 22 maart in de kop van Overijssel en in de provincies Friesland, Drenthe,
Groningen.
Schaderegeling:
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is,
kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken
voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl

ZONDAGSOPENSTELLING WINKELS
GEMEENTE WESTERKWARTIER
Zondagsopenstelling winkels gemeente Westerkwartier
Het college van de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft afgesproken, dat er in
de nieuwe gemeente 6 koopzondagen komen. Welke zondagen dit zijn, bepaalt de
gemeente in overleg met de ondernemers. Per kern kunnen deze dagen verschillend
worden ingevuld. Voor supermarkten wordt toegestaan dat deze iedere zondag tusAMBTSKETEN
sen 13.00 - 17.00 uur open mogen zijn.
Verordening nog vaststellen
Aan deze afspraken moet de gemeente nog uitvoering geven. De verschillende
regels van de oude gemeenten over zondagsopenstelling voegen we samen tot één
regeling ook wel winkeltijdenverordening genoemd. Deze verordening moet de
nieuwe raad van de gemeente Westerkwartier vaststellen. De verwachting is dat de
nieuwe winkeltijdenverordening in het eerste kwartaal van dit jaar aan de raad wordt
voorgelegd.
Bestaande winkeltijdenverordening
Totdat er een nieuwe winkeltijdenverordening voor de gemeente Westerkwartier ligt,
gelden de bestaande winkeltijdenverordeningen van de voormalige gemeente.
Dit betekent het volgende voor de voormalige gemeenten:
1. Marum:
mogelijkheid tot aanwijzing van 8 koopzondagen. Deze zijn
niet aangewezen voor 2019.
2. Grootegast :
geen koopzondagen.
3. Leek :
supermarkten op zondag open tussen 13:00 - 18:00 uur
De overige winkels op de 12 aangewezen zondagen per jaar.
4. Zuidhorn:
geen koopzondagen.
5. Deel van Winsum : vrijstelling voor alle categorieën van winkels.

VERVANGING
OEVERCONSTRUCTIE ZUIDHORN

Zoek op: Gemeente
Westerkwartier

Rijkswaterstaat vervangt de komende weken over een lengte van circa 500 meter
de oeverconstructie aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn. De werkzaamheden starten in de week van 11 februari. De vervanging van
de damwand is begin maart gereed. De resterende werkzaamheden (vanaf het
water) zijn in april gereed.
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