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WIJZIGINGEN OPENINGSTIJDEN

UITNODIGING RAADSAVOND 29 MEI

Alle locaties van de gemeente Westerkwartier zijn donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei gesloten. Telefonisch is de gemeente dan ook niet bereikbaar.

U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 29 mei. Deze
avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Zuidhorn aan de Hooiweg 9.

De milieustraten (Vagroen, Tweemat, Usquert) zijn donderdag 30 mei gesloten.

Tijdens dit raadsoverleg vertellen de fracties, maar ook inwoners, verenigingen en ondernemers wat volgens hen belangrijk is in de perspectiefnota (een schets van de financiële situatie van de gemeente op hoofdlijnen). Kortom: een bijzondere en belangrijke vergadering.

Wijzigingen routes huisvuil en milieuboer
De routes van donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) schuiven naar zaterdag 1 juni.

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.

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 29e te mogen
begroeten!

Waar kan ik mijn grofvuil kwijt?

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.

STREMMING HOOFDSTRAAT MIDWOLDE
Op woensdag 29 mei is de Hoofdstraat en de noordelijke ingang van de Midwolderweg (parallelweg) gestremd van 06.00 tot 20.00 uur. De bovenlaag van het
asfalt wordt gefreesd en aansluitend wordt een nieuwe laag asfalt aangebracht.
Bereikbaarheid parallelweg
U kunt vanuit het zuiden (Leek) de Midwolderweg (parallelweg) in- en uitrijden.
Borden geven de omleidingsroute aan. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.
Alle woningen en bedrijven zijn de hele dag bereikbaar.
Bereikbaarheid Midwolde
Midwolde is bereikbaar via de Pasop. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.
Vragen en klachten
Heeft u vragen of eventuele klachten over de uitvoering van de werkzaamheden?
Dan kunt u contact opnemen met de hoofduitvoerder van Koninklijke Sjouke Dijkstra, de heer J. van Dijk via telefoonnummer 06 - 21 67 53 00. Of stuur een mail naar
hov@westerkwartier.nl.

Locaties en openingstijden op
westerkwartier.nl/openingstijden
VERGADERING ADVIESRAAD
SOCIAAL DOMEIN WESTERKWARTIER (ASDW)
Maandag 3 juni van 19.30-21.30 uur, gemeente Westerkwartier, locatie Grootegast,
Hoofdstraat 97.
Op de agenda onder meer:
• Themagroep Wmo
• Themagroep Participatiewet
AMBTSKETEN
• Themagroep Jeugd
• Platform Cliëntenparticipatie
• Toegankelijkheid
De vergaderingen zijn openbaar. De ASDW vergadert op de eerste maandag van de
maand roulerend over de vier locaties van de gemeente Westerkwartier in Grootegast,
Leek, Marum en Zuidhorn. Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich aanmelden
via mailadres adviesraad@westerkwartier.nl of telefoonnummer 06-28758282.
Via www.westerkwartier.nl/asdw vindt u de volledige agenda’s en verslagen.
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