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coronavirus
Het kabinet heeft de maatregelen in de aanpak van het coronavirus verlengd tot
en met 28 april. In de week voor 28 april laat het kabinet weten wat er voor de periode daarna nodig is. Onder meer sportaccommodaties, horeca en kinderopvang
blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de
meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en
ziekenhuizen de grote druk aankunnen.
Als gemeente Westerkwartier volgen we de landelijke richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en RIVM. We stemmen ons beleid continu en in nauw overleg af met de
Veiligheidsregio en GGD Groningen.
Kijk op www.westerkwartier.nl/corona voor de meest actuele informatie.
Welke maatregelen nemen we als gemeente Westerkwartier?
De dienstverlening van de gemeente Westerkwartier blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel hebben we door het coronavirus een aantal aanpassingen
gedaan. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 28 april 2020.
Alleen locatie Zuidhorn open
Om de dienstverlening rondom burgerzaken aan inwoners te blijven waarborgen,
is alleen de locatie Zuidhorn aan de Hooiweg 9 open van maandag tot en met
vrijdag van 8.00-12.00 uur. U kunt alleen nog telefonisch een afspraak maken. Tot
en met 28 april zijn de locaties Grootegast, Leek en Marum gesloten voor publiek.
Regel het online en kom zoveel mogelijk alleen
Het valt op dat er toch nog veel mensen aan de balie komen terwijl dit niet nodig
is (verhuizingen doorgeven, inkijken van bouwplannen etc.). Veel zaken kunt u
ook digitaal of telefonisch vanuit huis regelen of kunnen uitgesteld worden. Kom
alleen in naar binnen als u zelf ook iets moet regelen en neem geen andere personen onnodig mee.
Dienstverlening Inwonerszaken
Door deze maatregelen rondom de dienstverlening, kunnen we inwoners voor
wie de aanvraag of het verlengen van reisdocumenten beslist niet kan wachten,
goed helpen. De dienstverlening van Inwonerszaken die beslist niet kunnen wachten, vindt plaats op afspraak en na telefonisch overleg via 14 0594 op de locatie
Zuidhorn (Hooiweg 9). Heeft u al een afspraak bij burgerzaken gemaakt op een
andere locatie of een ander tijdstip, dan bellen we u om de afspraak om te zetten.
Afhalen op één locatie
Een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs dat u voor 17 maart heeft aangevraagd
op een andere locatie, kunt u alleen in Zuidhorn afhalen tussen 8.00-12.00 uur.
Heeft u de aanvraag in Grootegast, Leek of Marum gedaan, dan moet u naar
Zuidhorn om het document op te halen.
Niet zonder afspraak langskomen
Voor het overige kunnen inwoners de gemeente telefonisch benaderen en
voorlopig niet langs komen op de gemeentehuizen. Hebt u gezondheidsklachten
(verkouden, hoesten, koorts), dan vragen we u vriendelijk uw afspraak met de
gemeente uit te stellen naar een later moment.
Telefonisch blijven we bereikbaar
Heeft u een afspraak en twijfelt u of deze door kan gaan, dan verzoeken we u te
bellen. Ook voor andere vragen blijft de gemeente telefonisch bereikbaar.
Schermen balie
Ter bescherming van de bezoekers en de medewerkers van de gemeente, heeft
de gemeente doorzichtige schermen geplaatst aan de balie op de locatie Zuidhorn.
Huisbezoek
De gemeente voert tot en met 28 april aanstaande geen huisbezoeken uit, tenzij
er sprake is van een crisis en/of veiligheidsrisico. Afspraken worden telefonisch
afgehandeld of uitgesteld. In geval van crisis en/of veiligheidsrisico nemen we
eerst telefonisch contact op.
Afvalinzameling
Voor de afvalinzameling geldt ook een aantal wijzigingen. Deze vindt u hieronder.
• Huisvuil- en groeninzameling
Op dit moment worden alle containers gewoon geleegd volgens de afvalkalender.
• Milieuboerroute
Op dit moment worden alle routes gewoon gereden volgens de afvalkalender.
• KCA-depot Noordhorn
Het KCA-depot Noordhorn is gesloten.
• Grofvuilroute
De grofvuilroute wordt niet gereden. Wij gaan later kijken of we deze route nog in
kunnen halen.

• Takkenroute en snoeiafval
Op dit moment is nog niet bekend of en wanneer de takkenroute wordt gereden.
Wij adviseren u, indien mogelijk, dit naar één van de milieustraten te brengen.
Milieustraat de Tweemat en de Vagroen locatie Top Gaarkeuken weer open!
De milieustraten zijn weer open volgens de reguliere openingstijden.
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur en van 13.0016.00 uur. Zaterdag zijn beide locaties geopend van 9.00-14.00 uur.
De milieustraten werden gesloten, omdat er niet voldoende personeel beschikbaar was en de gemeente de veiligheid van medewerkers en bezoekers niet langer kon garanderen in verband met de coronarichtlijnen. Dit kan nu wel omdat er
weer voldoende personeel beschikbaar is en er extra maatregelen zijn genomen.
Als u gebruik wilt maken van de milieustraat, heeft u een milieupas nodig. Meer
informatie over de milieupas kunt u vinden op de website van de gemeente (zoeken op milieupas).
Wij verzoeken bezoekers hun afval al zoveel mogelijk vooraf thuis te sorteren en
alleen naar de milieustraat te komen.
Daarnaast is het van belang om te weten dat er tijdelijk extra regels gelden:
• U dient de aanwijzingen van de medewerkers strikt op te volgen;
• 1,5 meter afstand houden is verplicht;
• Gebruik van een plastic wegwerphandschoen (aanwezig op locaties) is verplicht
voor bediening van de kiosken en pinapparaat;
• Er mogen maximaal zeven auto’s tegelijk op het losterrein zijn;
• De aanhangwagen of kofferbak moet geleegd worden door één persoon;
• Buiten de openingstijden is het niet mogelijk om afval te brengen;
• Iedere bezoeker moet de hygiëneregels van het RIVM naleven;
• Kar of kofferbak leeg? Graag het afvalbrengstation direct weer verlaten.
Verder is het belangrijk om te weten dat de kiosken buiten de openingstijden
automatisch sluiten waardoor de slagboom niet meer open gaat. U kunt dan niet
meer naar binnen.
Door de tijdelijke regels kan het erg druk zijn en kunnen er langere wachttijden
ontstaan. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Ruimte voor afvalinzamelaars
Doordat veel mensen nu thuiswerken staan er meer auto’s dan gebruikelijk op
straat en hebben onze afvalinzamelaars moeite om door de straten te rijden.
Vriendelijk verzoek dan ook om de auto zo te parkeren dat ze er makkelijk langs
kunnen.
Ondersteuning kwetsbare gezinnen
Vooral nu hebben we als gemeente aandacht voor gezinnen en kinderen waar het
moeilijk gaat. Wij maken ons zorgen om die kwetsbare gezinnen met kinderen
die het onder normale omstandigheden misschien net volhouden, maar nu niet.
Samen met het onderwijs, de kinderopvang en alle zorg- en hulpverlenende
organisaties hebben wij aandacht voor deze gezinnen. We hebben hiervoor een
noodplan gemaakt zodat ondersteuning en hulp daadwerkelijk bereikbaar en beschikbaar is. We zorgen voor een luisterend oor, bieden ondersteuning en hulp en
zoeken opvang als dat nodig is. Wanneer u zich zorgen maakt over de veiligheid
van kinderen in uw omgeving kunt u contact opnemen met Team Mens & Gezin
(14 0594) of Veilig Thuis Groningen (0800 2000)
Opvang voor kinderen die extra zorg nodig hebben
Voor kwetsbare kinderen is (kinder)opvang mogelijk, ook als zij geen ouders
met een vitaal beroep hebben. Wilt u hiervan gebruik maken of weet u kinderen
waarbij het goed is dat zij dagelijks naar de kinderopvang gaan, dan kunt u dit
melden bij Team Mens & Gezin (14 0594). Er is met scholen voor speciaal onderwijs overlegd hoe we de opvang kunnen organiseren voor kinderen die dagelijks
veel zorg nodig hebben. Opvang in het geval van crises voor kinderen of jongeren
is altijd geregeld, ook in deze tijd met aangepaste maatregelen vanwege besmettingsgevaar. Zorgorganisaties staan hiervoor klaar.
Aandacht voor jongeren
Ook voor jongeren die een mbo-opleiding volgen en zich zorgen maken, of waar
zorgen over zijn, is er een luisterend oor. Op alle mbo-locaties zijn onder normale
omstandigheden sociaal/maatschappelijk werkers (SAW’ers) actief in de scholen
aanwezig voor laagdrempelige ondersteuning. Nu ook deze scholen dicht zijn
zoeken de SAW’ers mogelijkheden om in contact te komen en/of te blijven met de
jongeren. De SAW’ers en de aandachtsfunctionaris kindermishandeling nodigen
studenten bijvoorbeeld uit te appen of bellen wanneer ze behoefte hebben aan
een gesprek/steun.
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Aankondiging raadsavond 15 april
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Werkzaamheden tussen Groningen en
Leeuwarden 25 april t/m 3 mei 2020

De gemeenteraad vergadert woensdagavond 15 april digitaal. Dit betekent dat de
raadsleden en fractieassistenten vanuit huis vergaderen en via een liveverbinding
met elkaar verbonden zijn.

Informatie van Prorail

De livestream functioneert wel zoals u gewend bent, maar in plaats van de raadszaal krijgt u de afzonderlijke deelnemers in beeld. Op deze manier kan de gemeenteraad ‘gewoon’ vergaderen en gaat de discussie en besluitvorming dus door. Deze
vergadering begint om 19.30 uur.

Van zaterdag 25 april tot en met zondag 3 mei werken we met het project ESGL (Extra
Sneltrein Groningen Leeuwarden) op verschillende plekken aan het spoor. We verbeteren de stations Buitenpost, Grijpskerk en Zuidhorn. Reizen vanaf deze stations maken
we straks comfortabeler. Ook werken we aan het keerspoor voor de extra trein tussen
Zuidhorn en Groningen, plaatsen we een aantal wissels en sluiten het nieuwe spoor
aan op het al bestaande spoor.

De livestream, agenda en de te bespreken stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen.

Download
de gemeenteapp
via de App Store
of Play Store
Zoek op:
Gemeente Westerkwartier

Wat voor invloed hebben de werkzaamheden op mijn reis?
Arriva zet bussen in. Mocht je in deze periode op reis willen gaan tussen Groningen en
Leeuwarden, houd dan rekening met extra reistijd. Ook adviseren wij om vooraf altijd
je reis te plannen via de reisplanner.
Verkeersmaatregelen
Gedurende de treinvrije periode is de spoorwegovergang De Gast in Zuidhorn voor al
het verkeer afgesloten. Dit geldt ook voor de fiets- en voetpaden parallel aan het spoor
ten oosten van deze spoorwegovergang. Het verkeer wordt omgeleid. Het spoorwegoverpad bij het station van Zuidhorn blijft open voor fietsers en voetgangers. De
omleidingsroute wordt deze week geplaatst op de website van de gemeente
www.westerkwartier.nl.
Kijk voor meer informatie over dit project op www.prorail.nl/projecten/extra-sneltreingroningen-leeuwarden. Kijk voor meer informatie over spoorstremmingen
www.groningenbereikbaar.nl/spoorstremmingen-2020
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