Westerkwartier gemeentenieuws
RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN
IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar oﬃciële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en
verleende vergunningen. U kunt deze op de volgende manier vinden en raadplegen.
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.
Zoeken op een kaart
Ga naar overuwbuurt.overheid.nl. Kies voor ‘direct zoeken’. Vul de zoekvelden in. 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.

EUROPESE PARLEMENTSVERKIEZINGEN
Op donderdag 23 mei 2019 mag u stemmen voor de Nederlandse leden van het
Europees Parlement. Meer weten over de Europese parlementsverkiezingen? Ga naar
https://www.westerkwartier.nl/verkiezingen

VEEL ANIMO VOOR ZONNEPANELENACTIE
VAN GROEP BEWONERS
Twee bewonersgroepen van Zuidhorn, Buurkrachtbuurt Oostergast en Buurkrachtbuurt Briltil en
omgeving, hebben hun krachten verenigd. Samen
hebben ze een zonnepanelenactie opgezet waar
álle inwoners van Zuidhorn aan kunnen meedoen.
En die bewoners zijn geïnteresseerd! Dat blijkt uit
de opkomst van maar liefst 90 mensen tijdens de twee bijeenkomsten deze maand.
Ruim zestig mensen hebben inmiddels een oﬀerteaanvraag gedaan bij Enie, de door de
buurtteams geselecteerde zonnepanelenleverancier. Het speciale zonnepanelenaanbod, met €300 korting vanaf 10 deelnemers, is wegens succes verlengd tot 31 mei.
Bewoners kunnen hun interesse aangeven op de buurkracht-app, of zich meteen aanmelden via www.enie.nl/buurkracht-zuidhorn.

STREMMING DOORGAAND VERKEER
ALBERT HARKEMAWEG ADUARD
Maandag 13 mei 2019 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Albert
Harkemaweg in Aduard. Deze herinrichting maakt deel uit van een gefaseerde herinrichting van de doorgaande weg door Aduard. Tijdens de werkzaamheden is de Albert
Harkemaweg van 13 mei tot medio juli voor het doorgaande verkeer gestremd met
uitzondering van ﬁetsers. Het verkeer wordt omgeleid via de rondweg. De werkzaamheden zijn naar verwachting medio juli afgerond.

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben
ontvangen voor het kappen van:
• 1 coniferenhaag aan de Krassumerstraat 28 te Garnwerd
• 1 es aan de L.W.D. Blecourstraat 7 te Garnwerd
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.
Op basis van de nog geldende APV van de voormalige gemeenten Zuidhorn en Winsum
moeten de kapmeldingen die betrekking hebben op het grondgebied van de voormalige gemeenten Zuidhorn en Winsum nog in de krant gepubliceerd worden.
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4 MEI HERDENKINGEN WESTERKWARTIER
Op 4 mei is het twee minuten stil in Nederland
om te denken aan wat was, had kunnen zijn,
maar ook aan wat is, en komen kan
Op 4 mei herdenkt Nederland de oorlogsslachtoﬀers van de Tweede Wereldoorlog,
in oorlogssituaties en tijdens Nederlandse Vredesmissies. Zo ook in de gemeente
Westerkwartier. In het Westerkwartier wordt ook speciﬁek stil gestaan bij gesneuvelde
plaatsgenoten, vliegeniers en verzetsstrijders.
De samenwerkende 4 mei Comités in het Westerkwartier nodigen u en jullie uit om dit
met hen mee te herdenken. Aan veel herdenkingen wordt medewerking verleend door
leerlingen van de basisscholen. In onderstaand overzicht zijn locaties en tijdstippen
weergegeven waar in de gemeente Westerkwartier de herdenkingen plaatsvinden.
Aduard
Herdenking:
19.00 uur Abdijkerk, Burg. Seinenstraat 42, Aduard
Vervolg herdenking: 19.45 uur Kranslegging bij het monument aan de
Burg. Seinenstraat/hoek Kaakheem, Aduard;
gevolgd door
20.00 uur Twee minuten stilte, Wilhelmus en
leggen bloemen
Na aﬂoop samenzijn met genodigden
in de Abdijkerk
Doezum
Inloop:
19.00 uur ’t Anker, Perastraat 13, Doezum
19.15 uur Herdenkingsbijeenkomst in ‘t Anker
Vertrek stille tocht: 19.45 uur
Herdenking:
20.00 uur Herdenkingsmonument, Kerkplein, Doezum
Enumatil
Bijeenkomst:
Herdenking:

19.00 uur Bij de Molen Enumatil
Activiteit en plechtigheid
20.00 uur Molen Enumatil

Grootegast
Bijeenkomst:

19.00 uur voorm. Gemeentehuis Grootegast,
Hoofdstraat 97, Grootegast
Vertrek stille tocht: 19.40 uur voorm. Gemeentehuis Grootegast
Herdenking:
20.00 uur Monument, G.P. Beukemalaan, Grootegast
Na aﬂoop gaat stille tocht terug naar
voorm. Gemeentehuis. (bij Herdenking)
Grijpskerk
Bijeenkomst:
19.00 uur Geref. Kerk, Nicolaas Grijpstraat 26, Grijpskerk
Vertrek stille tocht: 19.45 uur Geref. Kerk
Herdenking:
20.00 uur Voortzetting herdenking op begraafplaats
Na aﬂoop koﬃe in de Geref. Kerk
Leek
Vertrek stille tocht: 19.30 uur voorm. Gemeentehuis, Tolberterstraat 66, Leek
Herdenking:
19:50 uur Joodse school, Samuel Leviestraat 10, Leek
Vervolg herdenking: 20.00 uur Herdenkingsmonument aan het Boveneind, Leek
Na aﬂoop koﬃe in het Borghuys (vm. Van Panhuysschool), Van Panhuyslaan 16
Marum
Vertrek stille tocht: 19.40 uur Zonnehuis De Hoorn, Nachtegaalstraat 2
AMBTSKETEN
Herdenking
20.00 uur Romaanse Kerk, Noorderringweg 41, Marum
Na aﬂoop koﬃe in de Romaanse Kerk
Niekerk/Oldekerk/Faan
Bijeenkomst:
19.00 uur Ons Centrum (kerk), Eekebuursterweg 9, Oldekerk
Vertrek stille tocht: 19.30 uur
Herdenking:
20.00 uur bij Monument
Aansluitend:
Onthulling straatnaambord “Jacob Pot plein”
bij CBS Rehoboth
Niezijl
Vertrek stille tocht: 19:30 uur Dorpshuis ’t Schanshuus, Hoofdstraat 83
Bijeenkomst:
19.45 uur Herv. Kerk, Hoofdstraat 54
Herdenking:
aansluitend bij het monument bij de kerk
Na aﬂoop samenzijn in het dorpshuis
Noordwijk
Bijeenkomst en
19:30 uur Kerk Noordwijk
herdenking:
Aansluitend bloemlegging op het graf
van de Engelse piloot C.H. Waight
Oldehove
Bijeenkomst en
herdenking:

19:15 uur

Liudgerkerk, Kerkpad 2, Oldehove
Aansluitend bij monument tegenover de kerk

Opende
Kort samenzijn:
19.15 uur Gebouw Eben Haëzer, Hoﬂaan 1, Opende (Oost)
Vertrek stille tocht: 19.30 uur
Herdenking:
19.37 uur Aankomst bij monument en aansluitend
herdenkingsplechtigheid
Na aﬂoop samenzijn in gebouw Eben Haëzer
Pieterzijl
Verzamelen:
19.00 uur Dorpshuis De Wending, Schoolstraat 4, Pieterzijl
Vertrek stille tocht: 19.55 uur
Herdenking:
20.00 uur Oorlogsmonument, Diepswal, Pieterzijl
Na aﬂoop samenzijn in het dorpshuis
Tolbert
Bijeenkomst:
19.15 uur Kerk, Hoofdstraat 48, Tolbert
Vertrek stille tocht:
Aansluitend aan de bijeenkomst
Herdenking:
20.00 uur Begraafplaats Tolbert
Zevenhuizen
Inloop:
19.15 uur Verenigingsgebouw, Hoofddiep 54, Zevenhuizen
Vertrek stille tocht: 19.30 uur Verenigingsgebouw
Herdenking:
20.00 uur Algemene Begraafplaats, Kerkhoﬂaan, Zevenhuizen
Zuidhorn
Bijeenkomst:
19:30 uur Ned. Herv. Kerk, Kerkstraat 18
Vertrek stille tocht:
Aansluitend
Vervolg herdenking: 20.00 uur Monument, Wilhelminalaan
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