Bekendmakingen van de gemeente De Marne
Aanvragen en ophalen
reisdocumenten 19 november
niet mogelijk
Op donderdag 19 november kunt u geen reisdocumenten aanvragen of ophalen.
Op deze dag worden de huidige aanvraagstations voor
reisdocumenten vervangen. Het is daarom niet mogelijk om op 19 november aanvragen voor nieuwe reisdocumenten in behandeling te nemen of reisdocumenten uit te reiken. Wanneer u op woensdag 18 november
een spoedaanvraag doet, kunt u het document 20
november afhalen.

Bereikbaarheid na kantoortijd
Buiten kantoortijd kunt u voor calamiteiten over riolering
en wegen het volgende nummer bellen: 06-55841151.

Ophalen grofvuil
Woensdag 18 november (oneven week). Even weken:
plaatsen ten zuiden van de Provinciale weg. Oneven
weken: plaatsen ten noorden van de Provinciale weg.
Ophalen grofvuil uiterlijk dinsdag voor 12.00 uur doorgeven, tel. 575500.

Taakveld Ruimte
Wij werken op afspraak. Wilt u
langskomen, bel dan (0595)
421073.

Verleende omgevingsvergunning
regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande

besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes
weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang
van de dag na datum verzending van het besluit. Deze
datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.
een omgevingsvergunning voor het:
- vervangen van het dak, Hoofdstraat 10, 9965 PB te
Leens (9-11-2015)

Drank- en Horecawet
De burgemeester heeft op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet onderstaande vergunningen verleend voor de uitoefening van een horecabedrijf aan de:
- Hoofdstraat 82, 9968 AG te Pieterburen (6-11-2015)
- Hoofdstraat 86, 9968 AG te Pieterburen (6-11-2015)
- Hoofdstraat 93, 9968 AB te Pieterburen (6-11-2015)
- Zeedijk 1, 9976 VN te Lauwersoog (6-11-2015)
- Trekweg 1, 9964 TA te Wehe-den Hoorn (6-11-2015)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een
gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze
termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum staat tussen haakjes
vermeld.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor:
- een nieuwjaarsfeest in de sporthal, Breekweg 4, 9965
TE te Leens op 1-1-2016 van 01.00-05.00 uur
Tegen deze aanvraag kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie vragen over
deze aanvragen.

De burgemeester heeft een evenementenvergunning
verleend voor:
- het houden van concerten, Hollemastraat 16, 9973 PN te
Houwerzijl op 14 en 18-11-2015, 12, 13 en 26-12-2015, 9
en 23-1-2016, 13 en 27-2-2016 van 17.30-23.00 uur (4-112015)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen
een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester.
Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum
verzending van het besluit. Deze datum staat tussen
haakjes vermeld.

Uitnodiging: Pieterburen:
Bent u de nieuwe bestuurder
van Dorpsbelangen?
Woont u in Pieterburen?
Dan willen we graag met
u in gesprek over de toekomst van dorpsbelangen
Pieterburen.
Begin november hebben
inwoners van Pieterburen
een enquête ontvangen
van dorpsbelangen Pieterburen.
Aanleiding hiervoor is het aftreden van de bestuursleden in het voorjaar van 2016. Helaas zijn er nog geen
nieuwe bestuursleden. Dit betekent dat Pieterburen
binnenkort geen dorpsbelangen meer heeft.
Het huidige bestuur roept hierbij alle inwoners
op om mee te denken over de toekomst van
Dorpsbelangen Pieterburen!
U bent van harte uitgenodigd op maandag 23 november van 19.30-21.00 uur in het dorpshuis, aan de
Hoofdstraat te Pieterburen.

Kennisgeving geluidsnormen
Op grond van het Activiteitenbesluit en de APV is ontheffing verleend van de geluidsnormen voor:
- de start van het carnaval, Hoofdstraat 53a, 9977 RC te
Kloosterburen op 14-11-2015 van 20.00-02.00 uur

Informatiemiddag Mantelzorg en
Depressie op 24 november
Op 24 november a.s. organiseert het Steunpunt
Mantelzorg van de Stichting Welzijn & Dienstverlening
(SWD) voor mantelzorgers woonachtig in de gemeenten
De Marne en Winsum een informatiemiddag met als
thema: Mantelzorg en Depressie.
Voor deze middag is Janet Dekker, praktijkondersteuner
Huisartsenzorg GGZ en werkzaam in de huisartsenpraktijk Baflo, uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan
over depressiviteit en alles wat hier mee samenhangt.
Deze informatiemiddag vindt plaats op dinsdag 24
november van 14.00 – 15.30 uur in De Blauwe Schuit,
Warfstraat 1, 9951 BS Winsum.
Voor meer informatie of opgave (vóór 17 november) kan
contact worden opgenomen met Dineke Smit van
Steunpunt Mantelzorg De Marne, telefoon 06-55767120,
e-mail: d.smit@s-w-d.nl

Correspondentie
Postbus 11
9965 ZG Leens
Telefoon (0595)575500
Fax (0595)571249
Internet: www.demarne.nl
Bezoekadres
R. Ritzemastraat 2
Leens
Gemeentehuis geopend
Werkdagen 9.00 - 12.00 uur
en op afspraak
Sociale Zaken en Werk
De Marne & Winsum
Bezoekadres
De Beurs
Ubbo J. Mansholtplein 2
Winsum
Telefoon (0595)750300
Telefonisch spreekuur van
9.00 - 10.00 uur.
Beurs geopend
Werkdagen 9.00 - 17.00 uur

Feestelijk concert Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
Op donderdagavond 26 november 2015 geeft de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan
Willem Friso’ een feestelijk concert in de sporthal in Leens.
U bent van harte uitgenodigd, de entree is gratis. Het concert begint om
20.00 uur en de zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

