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PLANNING WERKZAAMHEDEN CENTRUMPLAN MARUM
De afgelopen maanden is er veel werk verzet in het centrum van Marum. De nieuwe Lidl
is geopend en de wegen en de parkeerplaats rondom de Grote Hoorn zijn tiptop in orde
gebracht. Ook de komende maanden staan er (weg)werkzaamheden op de agenda. Zo
pakken we de kruispunten in het centrum aan en krijgt de parkeerplaats op de Wending
(voor de oude Lidl) een facelift.
Planning
Maart en april 2019
Maandag 11 maart zijn de werkzaamheden voor de aanpassing van de aansluiting van de
Grote Hoorn (de bypass van het centrum van Marum) op de Hoornweg gestart. Tijdens
deze werkzaamheden is de kruising Lindsterlaan/Hoornweg voor een periode van vier
weken afgesloten voor alle verkeer. De omleidingsroutes staan op borden aangegeven.
Aansluitend pakken we in april de aansluiting van de bypass op de Wendtsteinweg aan en
verwijderen we de drempel voor de Marskramer. Deze werkzaamheden duren ongeveer
één week. Ook hier is de kruising afgesloten voor alle verkeer. We plaatsen borden met
omleidingsroutes. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de bushaltes in het
centrum buiten gebruik gesteld. De inrit naar de nieuwe parkeerplaats voor de nieuwe
Lidl blijkt te smal te zijn. Deze wordt op korte termijn (week 13 of 14) verbreed. De parkeerplaats is tijdens het werk nog wel bereikbaar.

Platform Toegankelijkheid Westerkwartier zoekt:

Leden
Het Platform Toegankelijkheid Westerkwartier zoekt nieuwe leden die mee
willen denken over de toegankelijkheid van de nieuwe gemeente. Het platform is een samenvoeging van een enthousiaste groep vrijwilligers van het
Platform Gehandicapten Leek (PGL) en de Adviescommissie Gemeentelijk
Gehandicaptenbeleid Zuidhorn (AGGZ). Deze zijn samengevoegd in verband
met de gemeentelijke herindeling.
Het Platform Toegankelijkheid houdt zich bezig met toegankelijkheid in de
meest brede zin van het woord. Zoals de toegankelijkheid in en rondom een
dorp, van de trein- en busstations, of andere openbare voorzieningen en
gebouwen. Maar ook bijvoorbeeld met begrijpelijke teksten op de website
van de gemeente of in haar formulieren.
Het Platform is actief in ‘Marum en Leek’ en ‘Grootegast, Zuidhorn en
Middag-Humsterland‘. We zijn op zoek naar inwoners uit het
Westerkwartier die zich vooral richten op de toegankelijkheid
van Marum, Grootegast, Middag-Humsterland en Zuidhorn.
Proﬁel
Heeft affiniteit met toegankelijkheid;
Denkt vanuit het algemeen belang;
Is gericht op samenwerking;
Brengt signalen uit de samenleving in bij het Platform;
Kan praktisch en kritisch denken, adviseren en communiceren;
Woont bij voorkeur in de voormalige gemeente Grootegast, Marum, Zuidhorn of het gebied Middag-Humsterland of is bereid zich hierop te richten;
Heeft gemiddeld 2 uur per week beschikbaar om de functie te vervullen.
Het betreft een vrijwilligersfunctie. Onkosten worden vergoed.
Informatie of interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jorine Steigenga via
e-mail j.a.steigenga@gmail.com. Telefonisch mag ook via 06-12 22 77 75.
Ook kunt u contact opnemen met secretaris@platformgehandicaptenleek.nl.
Uw reactie kunt u mailen binnen veertien dagen na publicatie van deze
vacature naar secretaris@platformgehandicaptenleek.nl.

UITNODIGING RAADSAVOND 27 MAART
U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 27 maart. Deze
avond begint om 19.30 uur en zal plaatsvinden 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 27e te
mogen begroeten!

Mei en juni 2019
In de maanden mei en juni pakken we de bestaande parkeerplaats op de Wending (voor de
oude Lidl) aan. We voeren de volgende werkzaamheden uit:
• De bestaande parkeerplaats krijgt dezelfde uitstraling als de parkeerplaats in de uitbreiding langs de Grote Hoorn (bypass);
• de inrit van de parkeerplaats op de doorgaande weg verplaatsen we en de inrit tegenover AH gaat dicht;
• de parkeerplaatsen langs de doorgaande weg naast de Albert Heijn komen te vervallen;
• de betonnen bollen vervangen we door RVS-paaltjes en bloembakken.
Zomer 2019
Verplaatsen van de weekmarkt van de Olmen naar de Raadhuisstraat.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer De Vries van team Water, telefoonnummer 14 0594. Of kijk op www.westerkwartier.nl.

AANBOD TOT 1 MEI!
Zonnepanelen?
Profiteer mee met het burenaanbod Zuidhorn
Je buren in Zuidhorn hebben een scherp aanbod zonnepanelen geregeld. Waarbij geldt hoe
meer bewoners meedoen, hoe voordeliger het wordt. Wil je ook de beste
deal en meedoen met de groepskorting tot wel €300? Bekijk het aanbod
in de buurkracht-app of op www.enie.nl/buurkracht-zuidhorn.
Meedoen of meer informatie? Bekijk onze activiteit in de buurkracht-app.

NA NL DOET AAN DE SLAG ALS VRIJWILLIGER?
Heb je op 15 en/of 16 maart meegedaan aan de grootste landelijke vrijwilligersactie
NL Doet van het Oranjefonds? Heb je de smaak te pakken en wil je vaker als vrijwilliger aan de slag? Neem dan contact op met Sociaal Werk De Schans. Wij helpen jou
graag met het zoeken naar voor jou passend vrijwilligerswerk!
Sociaal Werk De Schans
Sociaal Werk De Schans biedt advies, informatie en ondersteuning aan mensen die vrijwilligerswerk willen doen én aan organisaties die met vrijwilligers werken. Zo kunnen
wij jou in contact brengen met organisaties waar jij als vrijwilliger aan de slag wilt.

AMBTSKETEN

Sociaal Werk De Schans heeft vier teams verspreid over de gemeente: in Grootegast,
Leek, Marum en Zuidhorn. Onlangs hebben we tijdens vier bijeenkomsten kennis gemaakt met meer dan honderd vrijwilligers, organisaties die vrijwilligers zoeken en mensen die als vrijwilliger actief willen worden. Er is veel vrijwilligerswerk en voor iedereen
is iets passends te vinden! Kijk ook eens op de website vrijwilligersgroningen.nl!
Doe mee!
Of je nu wel of niet de eerste stap hebt gezet tijdens NL Doet, dat maakt niet uit. Kennismaken met vrijwilligerswerk kan altijd! Meld je vrijblijvend aan als vrijwilliger op
de website vrijwilligersgroningen.nl en ga op zoek naar een vrijwilligersvacature! Heb
je advies of hulp hierbij nodig? Neem contact op met Sociaal Werk De Schans in jouw
gebied: Grootegast (grootegast@sociaalwerkdeschans.nl), Leek (leek@sociaalwerkdeschans.nl), Marum (marum@sociaalwerkdeschans.nl)
of Zuidhorn (zuidhorn@sociaalwerkdeschans.nl). Wij
helpen je graag!

AANVRAGEN MINIMABELEID KAN VANAF MEI 2019
Aanvragen voor het minimabeleid, waaronder de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het participatiefonds, kunt u in 2019 later aanvragen dan dat u gewend bent.
Dit heeft te maken met de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Grootegast,
Leek, Marum en Zuidhorn naar de gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019.
De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen worden hierdoor ook pas in het tweede
kwartaal van 2019 opgelegd. Daarnaast moet het minimabeleid nog formeel worden vastgesteld door het nieuwe college.
Dit betekent dat u vanaf mei 2019 een aanvraag bij ons kunt indienen om in aanmerking te
komen voor het minimabeleid. Wij zullen u daar te zijner tijd nader over informeren.
In urgente gevallen levert de gemeente altijd maatwerk. Komt u in de (financiële) problemen en kan uw aanvraag niet wachten tot mei 2019 dan kunt u altijd contact opnemen met
de gemeente en zal er samen met u naar een passende oplossing worden gezocht.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een medewerker inkomen
via telefoonnummer 14 0594.
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