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WERKZAAMHEDEN HERINRICHTING DOORGAANDE ROUTE DE WILP GESTART
De komende maanden van april tot en met juli gaan we de doorgaande weg door De
Wilp, Mr Nennstiehlweg, Plantsoen en Van Akenweg, herinrichten. De weg was aan regulier onderhoud toe. Daarnaast is de weg wel afgewaardeerd naar een 30 km weg, maar
nog niet als zodanig ingericht. Maandag 1 april zijn de werkzaamheden voor de herinrichting gestart. Deze worden in vier fasen uitgevoerd. Op onze website (westerkwartier.
nl) vindt u uitgebreide informatie over de werkzaamheden en stremming. Aanwonenden
zijn per brief geïnformeerd. KWS voert het werk voor de gemeente uit.

Omleiding
Tijdens de stremming leiden we het doorgaande verkeer om met tijdelijke bebording.
Overig verkeer zoals hulpdiensten en vuilniswagens kunnen ten alle tijden over het
wegvak.De busdiensten draaien met een keerlus bij de begraafplaats om en vervolgen
hun weg via de omleidingsroute. De haltes in de dorpen komen hierdoor te vervallen. Er
wordt een opstapplek voor de bus bij de begraafplaats gemaakt.

Het Platform Gehandicapten Leek (PGL) is op zoek naar keurmeesters, die panden
op toegankelijkheid gaan keuren voor de website www.toegankelijk-groningen.nl.
Mensen met een beperking kunnen op die website vooraf de toegankelijkheid van
panden bekijken.

Wij zoeken bij voorkeur ervaringsdeskundigen, dus mensen met een lichamelijke beperking. De keurmeesters krijgen vooraf een cursus. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen via secretaris@platformgehandicaptenleek.nl

VERKEERSMAATREGELEN ROND LEGIO-RUN
Zaterdag 6 april 2019 is de LEGiO-run in Grootegast. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid.
1. Het Marktplein is de gehele dag afgesloten van 06:00 uur tot 19:00 uur. Parkeren is
niet toegestaan. Op vrijdag 5 april wordt het Marktplein afgesloten met schrikhekken/dranghekken.
2. Het gedeelte van de Hoofdstraat gelegen tussen de kruising De Noord en de kruising
Hoﬂaan is afgesloten van 08:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur.
3. Het gedeelte van de Hoofdstraat gelegen tussen de kruising Rondweg en de kruising
Langeweg is afgesloten van 12:00 uur tot 17:30 uur. Winkels blijven te voet bereikbaar.
4. Oversteekpunten op 6 april, volg hiervoor de instructies van de verkeersregelaars
a. Via Het Steen - De Noord is ’t Roblespark bereikbaar.
b. Via Hoﬂaan - Abel Tasmanplein is de Aldi bereikbaar.
c. Via GP Beukemalaan - De Zwaan is plan Woldhuysen bereikbaar.
d. Via Kok’spadje - Grutto is de nieuwbouw in plan De Noord/De Vogeltjesbuurt
bereikbaar.
De omleidingsroutes worden via borden aangegeven en ook zijn op verschillende plaatsen verkeersregelaars aanwezig. Direct omwonenden zijn door de organisatie van de
run per brief geïnformeerd.
Bussen van Qbuzz en de Buurtbus worden tussen 6.00 uur en 19.00 uur omgeleid. Hierdoor zijn alle haltes gelegen aan de Hoofdstraat en vermoedelijk ook de haltes aan de
Langeweg niet bereikbaar. Qbuzz plaatst zakken om de haltes die niet bereikbaar zijn.

KAPMELDINGEN

Woensdag 3 april 2019 brengt het bedrijf Streetprint het straatmotief aan in het asfalt
op de brug Niezijlsterdiep in Niezijl. De brug is door deze werkzaamheden vanaf 07.00
uur gestremd. Vanaf 17.00 uur kunt u weer over de brug. Er staan verkeersregelaars die
het verkeer begeleiden.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben
ontvangen voor het kappen van:
• 1 esdoorn aan de Van Swinderenweg 20 te Ezinge
• 8 essen aan de Torensmaweg te Feerwerd
• 1 eik aan de Burg. Cleveringalaan 31 te Zuidhorn
• 1 lindeboom aan de Groningerstraatweg 64 te Grijpskerk
• 2 conifeerachtige bomen aan de W.C. de Withstraat 5 te Zuidhorn
• 7 elzen en 2 essen aan de Schoorsterweg 12 te Ezinge

AANBOD TOT 1 MEI!

Meedoen of meer informatie?
Bekijk onze activiteit in de buurkracht-app

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar oﬃciële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en
verleende vergunningen. U kunt deze op twee manier vinden en raadplegen.

Gaan de buren verbouwen?

E-mailservice
Ga naar overuwbuurt.overheid.nl. Kies voor ‘e- mailservice’. Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor deze service. Hiermee ontvangt u besluiten
en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

Ga naar: www.overuwbuurt.overheid.nl

GEEN KRANT ONTVANGEN?
Woont u in de gemeente Westerkwartier en heeft u niet De Krant of de Streekkrant ontvangen? In zowel De Krant als de Streekkrant staat de gemeentepagina
AMBTSKETEN
van het Westerkwartier, met daarop aankondigingen en nieuws. Geef uw bezorgklacht door via whatsapp op 06 - 55 80 11 99, telefonisch op 050 - 406 50 40 of
via de e-mail: bezorgklachten@media-totaal.nl. Op media-totaal.nl zijn beide
kranten ook digitaal te lezen.
U kunt ook gratis een exemplaar van de krant op de onderstaande adressen aalen.
De Krant
Hema, Tolberterstraat 34, Leek
Primera, Bosweg 4, Leek
Gemeentehuis, Tolberterstraat 66, Leek
Poiesz, Het Spoor 2, Tolbert
Poiesz, Kokswijk 11, Zevenhuizen
Primera, De Wending 71, Marum
De Streekkrant
Van der Laan Tweewielers, Oosterweg 8, Feerwerd
Attent Supermarkt Ubels, Torenstraat 5, Ezinge
Gemeentehuis, Hooiweg 9, Zuidhorn
Cultureel Centrum, Jellemaweg 3, Zuidhorn
Albert Heijn, Burg. Kruisingalaan 5, Zuidhorn
Poeisz, De Dorpsvenne 1D, Zuidhorn
Jumbo, Schoutstraat 5, Grijpskerk
Drogisterij de Gaper, Herestraat 44, Grijpskerk
Spar de Groot, Burg. Seinenstraat 32, Aduard
Gemeentehuis, Hoofdstraat 97, Grootegast
Foto Zuiderveld, Hoofdstraat 108, Grootegast
Primera, Hoofdstraat 100, Grootegast
GTC Gjaltema, Provincialeweg 59, Doezum
Coop, Bloemersmastraat 12, Niekerk
Albert Heijn, De Kolk 29, Surhuisterveen
Jumbo, De Nije Nering 2, Leens

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

gemeentewesterkwartier

@GemWkwartier
info@westerkwartier

14 0594

De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, locatie Zuidhorn, Hooiweg 9. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun
zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Westerkwartier.

STREMMINGEN EN WERKZAAMHEDEN LEEK
Weekendstremming bij rotondes A7 Leek
In verband met de werkzaamheden voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer
zijn de beide rotondes nabij de A7 bij Leek het weekend van 12 april vanaf 19 uur t/m
maandag 15 april 6.00 uur 2019 gestremd. Het verkeer wordt omgeleid via op- en
afritten bij Boerakker. Daar begeleiden verkeersregelaars overdag het verkeer. Meer
informatie via www.westerkwartier.nl
Werkzaamheden Lindensteinlaan Leek
In verband met asfalteringswerkzaamheden op de Lindensteinlaan in Leek op vrijdag 12
april van 7.00 uur tot 17.00 uur wordt deze weg die dag bij de rotonde Lindensteinlaan/
Auwemalaan en bij bushalte Nijenoertweg voor het doorgaande verkeer afgesloten.
De bewoners van de Lindensteinlaan kunnen via de verschillende zijwegen hun woning
bereiken. De Auwemalaan is dan weer beschikbaar voor alle verkeer. Meer informatie
via www.westerkwartier.nl

Zoeken op een kaart
Ga naar overuwbuurt.overheid.nl. Kies voor ‘direct zoeken’. Vul de zoekvelden in en op basis hiervan ontvangt u berichten over vergunningen voor
activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Verder vindt
u de bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Het gaat om publicaties van
gemeenten, waterschappen en provincies.

@gemeentewesterkwartier
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STREMMING BRUG NIEZIJLSTERDIEP NIEZIJL

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.

VACATURE KEURMEESTERS PANDEN

Wij als PGL beginnen met de keuringen in de omgeving van Leek. De bedoeling is dat
dit later we dit later uitbreiden tot de gehele gemeente Westerkwartier.
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