Westerkwartier gemeentenieuws

dinsdag 12 maart 2019 - week

11

WEGAFSLUITING FANERWEG ZUIDHORN 25-28 MAART 2019 Informatie van BAM Infra

ACTIVITEITEN WEEK VAN ZORG EN WELZIJN
IN WESTERKWARTIER

Van maandag 25 maart 07.00 uur tot donderdag 28 maart 18.00 uur is de Fanerweg ter
hoogte van de spoorkruising in Zuidhorn afgesloten voor alle verkeer. BAM Infra voert
deze vier dagen grond- en asfalteringswerkzaamheden uit aan de in aanleg zijnde spooronderdoorgang. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is deze afsluiting
noodzakelijk.

Van 11 tot en met 16 maart is de Week van Zorg en Welzijn. Honderden
zorg- en welzijnsorganisaties in het land openen hun deuren en laten
zien wat werken in zorg en welzijn is. Deze week kunnen belangstellenden meelopen met zorg- en welzijnsprofessionals en kennis maken met
het werk in een zorginstelling.

Omleiding
In afstemming met de provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de provinciale wegen N388 en N355, via Grijpskerk en Noordhorn.
Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan. De aan- en omwonenden van deze
omleidingsroute informeren we per brief.
Vragen
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het project Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden. Voor vragen kunt u ons bellen, telefoonnummer 088-7123750 en/of een
e-mail sturen naar info.ESGL-SI@bam.com.

TE KOOP

Raadhuisstraat 14 te Marum
Vraagprijs € 150.000,- k.k

Ook in de gemeente Westerkwartier organiseren diverse zorginstellingen activiteiten. Zo houden onder meer woonzorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast en woonlocatie Briljant in
Zuidhorn open huis en kunnen belangstellenden speeddaten bij De Zijlen in Leek en Tolbert en
in Het Zonnehuis in Zuidhorn. Met speeddaten komen de belangstellenden op een laagdrempelige en eﬀectieve manier in gesprek met zorg- en welzijnsorganisaties. Een overzicht van
alle activiteiten met locaties, data en tijden is te vinden op www.wzwnoord.nl.

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben
ontvangen voor het kappen van:
• 3 zilverpopulieren aan de Hellingweg 14 te Briltil
• 1 es aan het Hoendiep Wz. 56 te Briltil
• 1 kers aan de Poelweg 18 te Grijpskerk
• 2 linden aan de Stationsweg te Visvliet
• 2 esdoorns aan de Weersterweg, ten zuidoosten van de spoorwegovergang te Den Horn
• 1 houtopstand aan het Aduarderdiep 5 te Feerwerd
• 10 populieren aan de Westerhornerweg 1 te Grijpskerk
• 3 plantanen aan de Groningerstraatweg 3 te Grijpskerk
• 1 eik aan de Fazant 4 te Grijpskerk
• 10 iepen en 14 essen langs de Heereweg te Aduard
• 1 es en 1 kastanje aan de Rikkerdaweg 34 te Niehove
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis,
locatie Zuidhorn, Hooiweg 9 te Zuidhorn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden
hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Westerkwartier.

De aanpassingen van Centrumplan Marum zijn vrijwel afgerond. De gemeente Westerkwartier heeft daarom besloten de vrijstaande (gemeente)woning aan Raadhuisstraat
14 te Marum af te stoten en te verkopen.

Op basis van de nog geldende APV van de voormalige gemeente Zuidhorn moeten de
kapmeldingen die betrekking hebben op het grondgebied van de voormalige gemeente
AMBTSKETEN
Zuidhorn nog in de krant gepubliceerd worden.

De vermelde prijs is een inzetprijs, dus bieden vanaf de vraagprijs.
KIJKDAG:
Woensdag 20 maart 2019
09:00 – 11:00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Noorderlicht Makelaars
0512-543210 of info@noorderlichtmakelaars.nl

WEGAFSLUITING IN MARUM
Maandag 11 maart zijn de werkzaamheden gestart voor de aanpassing van de
aansluiting van de Grote Hoorn (de Bypass van het centrum van Marum) op de
Hoornweg. Tijdens deze werkzaamheden is de kruising Lindsterlaan/Hoornweg
voor een periode van vier weken afgesloten voor alle verkeer. Diverse omleidingsroutes worden met bebording aangegeven.
Aansluitend wordt in april de aansluiting van de Bypass op de Wendtsteinweg opgepakt en wordt de drempel voor de Marskramer verwijderd. Deze werkzaamheden
duren ca. één week. Ook hier is de kruising afgesloten voor alle verkeer en worden er
omleidingsroutes aangegeven. De bushaltes in het centrum kunnen dan niet gebruikt
worden. Ter hoogte van Jager Optiek (Wendtsteinweg 74) komen twee tijdelijke
bushaltes.
Van maandag 11 maart t/m vrijdag 5 april is de kruising Lindsterlaan/Hoornweg
afgesloten voor alle verkeer.
Van maandag 8 april t/m vrijdag 12 april is de Wendtsteinweg ter hoogte van de
Grote Hoorn afgesloten voor alle verkeer. Bij Wendsteinweg 74 komen twee tijdelijke
bushaltes.
Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. J.J. de
Vries van het team Water, telefoonnummer 0594 - 28 36 44.
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TAKKENROUTE GEMEENTE WESTERKWARTIER
In het voorjaar wordt in de gemeente Westerkwartier de zogenaamde takkenroute
gereden. Hoeksema’s Regionale Milieudienst (HRM) verzorgt dit voor het gebied van de
voormalige gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn. Voor het gebied van de voormalige gemeente Leek verzorgt de gemeente de inzameling zelf. In het gebied Middag rijdt
in 2019 de gemeente Het Hogeland de takkenroute.
De takkenroute wordt gereden op de volgende dagen:
Gebied
Grootegast, Leek, Marum
Zuidhorn
Middag

Week
Week 12: 18-22 maart 2019
Week 13: 25-29 maart 2019
Week 12: 18-19 maart 2019

Grootegast, Leek, Marum ,Zuidhorn
Uw snoeiafval wordt normaal gesproken opgehaald op de dag dat de milieuboer langskomt. U
moet het snoeiafval gebundeld aanbieden met een maximale lengte van 1 meter en een maximaal gewicht van 25 kg per bundel (max. 1 m³). Aankelijk van het aanbod, kan het snoeiafval
op een later tijdstip worden opgehaald.
Natuurlijk kunt u uw snoei-groenafval ook zes dagen per week gratis afgeven op Milieustraat
de Tweemat of bij Vagroen.
Middag
In het gebied Middag moet het snoeiafval worden aangemeld bij de gemeente Het Hogeland.
Alleen snoeiafval dat is aangemeld, wordt meegenomen. Uiterlijk woensdag 13 maart moet u
snoeiafval aanmelden via www.hethogeland.nl/snoeiafval. Op vrijdag 22 en 29 maart kunt u
het snoeiafval ook gratis brengen naar de gemeentewerkplaats aan de Schouwerzijlsterweg
8a in Winsum.
Voor meer informatie of de wijze waarop u het snoeiafval moet aanleveren, gaat u naar
www.westerkwartier.nl/takken

Informatiepagina gemist? Kijk op onze website voor de digitale versie.
Onze oﬃciële bekendmakingen vindt u via https://overuwbuurt.overheid.nl
@gemeentewesterkwartier
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INFORMATIEAVOND OVER PLEEGZORG
Nog altijd hebben we in Nederland te weinig pleegouders, zo ook in de gemeente
Westerkwartier. Wil je weten of het pleegouderschap iets voor jou is? Op maandag 18
maart om 20.00 uur organiseren we samen met Elker Pleegzorg een informatieavond
over het pleegouderschap in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. Tijdens
de informatieavond vertelt Elker Pleegzorg onder andere over de verschillende vormen van pleegzorg, de begeleiding die pleegouders krijgen en waar je op voorbereid
moet zijn als pleegouder. Ook schuift er een pleegouder aan die uit eigen ervaring
vertelt.
De informatieavond is geheel vrijblijvend.
Meer informatie en aanmelden: www.elkerpleegzorg.nl

