Westerkwartier gemeentenieuws dinsdag 20 augustus 2019 - week 34
START WERKZAAMHEDEN N980
GROOTEGAST - DOEZUM
Informatie van de provincie Groningen
Maandag 2 september start de provincie met de werkzaamheden voor groot
onderhoud aan de provinciale weg N980, vanaf de rondweg Grootegast tot
aan de Kaleweg bij Doezum. Het asfalt wordt vervangen en de dorpskern van
Doezum wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november en worden in fasen uitgevoerd.
Inloopavonden
Voor bewoners en bedrijven worden inloopavonden georganiseerd. Op 27 augustus is er van 17.00 uur tot 20.00 een inloopavond voor bewoners in het MFA
Grootegast in Doezum (Provinciale weg 141). De avond voor bedrijven is op 28
augustus van 17.00 uur tot 20.00 uur in de gemeentewerf van Grootegast (Rondweg 15). Tijdens deze inloopavonden kunnen de inwoners en bedrijven informatie
krijgen over de uitvoering van de werkzaamheden, de stremmingen, omleidingsroutes en de planning.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijven de bedrijven over het algemeen bereikbaar
voor bestemmingsverkeer. Het kan vóórkomen dat tijdens het asfalteren of frezen een bedrijf tijdelijk niet bereikbaar is. De bedrijven worden hierover tijdelijk
geïnformeerd. Het streven is de overlast zoveel mogelijk te beperken.

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar oﬃciële bekendmaking, zoals aangevraagde
en verleende vergunningen, digitaal. 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.

Download de gemeenteapp
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Omleiding
Voor het doorgaande verkeer tussen Sebaldeburen en Kornhorn is een omleidingsroute. Deze wordt met borden aangegeven. De omleidingsroutes zijn ook te
vinden op https://www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie

Informatiepagina gemist? Kijk op onze website voor de digitale versie.
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