Bekendmakingen van de gemeente De Marne
Sluiting gemeentelijke diensten
Op maandag 20 mei (Tweede
pinksterdag) is het gemeentehuis
en de afdeling beheer gesloten.
Wijziging reinigingsroute
De route van maandag 20 mei verschuift naar zaterdag
18 mei.

Ophalen grofvuil
Woensdag 22 mei (= oneven week). Even weken: plaatsen ten zuiden van de provinciale weg. Oneven weken:
plaatsen ten noorden van de provinciale weg. Ophalen
grofvuil uiterlijk een dag van tevoren doorgeven, tel.
575500.

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

Chemokar op standplaats
Op 23 en 24 mei
2013 staat de chemokar weer op de
vertrouwde standplaatsen in onze
gemeente. Hier kunt
u uw KCA gratis
inleveren. Zie voor
meer informatie de afvalwijzer 2013 of kijk op
www.demarne.nl (persberichten)

Burgertevredenheidsonderzoek 2013
Iets meer dan 35 procent van de genodigden hebben de
vragenlijst ingevuld. Heel erg bedankt hiervoor! De antwoorden worden op dit moment verwerkt in een rapport.
Het rapport wordt eind juni op de website van de
gemeente gepubliceerd.
De twee winnaars van de verloting worden volgende
week door de gemeente benaderd.

Herinnering
Teveredenheidsonderzoek
over de uitvoering van de Wmo
Onlangs heeft een deel van de burgers
die gebruik maken van een voorziening
uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), een vragenlijst van de
gemeente De Marne ontvangen. Bent
u degene die een vragenlijst heeft ontvangen en heeft u
deze nog niet teruggestuurd? Dan willen wij u uitnodigen
dit alsnog te doen.
De gemeente De Marne vindt het belangrijk te weten hoe
u denkt over onze dienst-, hulpverlening en producten die
u in het kader van de Wmo ontvangt.
Door uw ervaringen met ons te delen, kunnen wij u in de
toekomst mogelijk nog beter van dienst zijn.
Mocht u de vragenlijst al wel hebben teruggestuurd dan
danken wij u daar hartelijk voor! Heeft u de vragenlijst
nog niet teruggezonden dan hopen wij deze van u voor
27 mei 2013 alsnog te ontvangen. Wanneer u vragen
heeft over het onderzoek dan kunt u contact opnemen
met Ronald Peeks van onderzoeksbureau Aha! op telefoonnummer: 050-3137176

Kennisgeving geluidsnormen
Kloosterburen
Kennisgeving geluidsnormen ingekomen van: Cultureel
Centrum het Kronkelhoes, Hoofdstraat 53a, 9977 RC
Kloosterburen, voor 24 mei 2013 van 16.00 uur tot 02.00
uur; 25 mei 2013 van 10.00 uur tot 02.00 uur en 26 mei
2013 van 10.00 uur tot 19.00 uur, i.v.m. live muziek, ter
gelegenheid van 44 uur ‘bank zitten’.
Zoutkamp
Kennisgeving geluidsnormen ingekomen van: de heer G.
Arkema, Kegelbaan Zoutkamp, Dorpsplein 1d, 9974 PM
Zoutkamp, voor 17, 18 en 19 mei 2013, i.v.m. de pinksterfeesten.

Tijdelijke verkeersmaatregel
Ulrum
In verband met een hippisch outdoor evenement te
Ulrum wordt de Buitensingel afgesloten voor het doorgaande verkeer op zaterdag 18 mei 2013 tot (uiterlijk)
20.00 uur.

Ontwerpprojectomgevingsvergunning Wierde 17 Leens
Burgemeester en wethouders van De Marne maken
bekend dat van 17 mei tot en met 27 juni 2013 ter inzage
ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning ‘Wierde 17
Leens’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.GK2007
po02-ON01). De projectomgevingsvergunning heeft
betrekking op het planologisch mogelijk maken van de
bouw van een nieuwe bedrijfswoning, ter vervanging van
de huidige bedrijfswoning bij DoeZoo Insektenwereld te
Leens.
De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage
in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in
Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website
www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden
langs elektronische weg beschikbaar zijn.
Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder
bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG
Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 –
575 500) zijn zienswijze ten aanzien van de ontwerpprojectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een
mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een
verslag gemaakt.

Evenementenvergunning
- Jeugdraad Geref. Kerk Ulrum voor het organiseren van
een rommelmarkt in de tuinloods aan de Noorderstraat
17 (t.o. de autogarage), 9971 AB te Ulrum (8 mei 2013);
- Buro Rook voor het houden van een streekmarkt “Proef
het Nationaal Park” op zondag 26 mei 2013 bij het kantoor van Staatsbosbeheer op het perceel De Rug 1, 9976
VT te Lauwersoog van 11.00 tot 17.00 uur (13 mei 2013)
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 van verzending is
tussen haakjes vermeld.
Ontvangen
De burgemeester heeft een aanvraag voor een evenementenvergunning ontvangen van:
- Feestweek Ulrum voor het organiseren van de afsluiting
van de feestweek Ulrum op het perceel Noorderstraat 1,
9971 AB Ulrum op vrijdag 2 augustus 2013 van 21.00 uur
tot 02.00 uur;

- Jeugdsoos The Happy Station voor het organiseren van
een kermis op het perceel bij W.H.Timersmastraat 5,
9964 AZ te Wehe-den Hoorn op vrijdag 30 augustus
2013;
- N.N.O. Hetzler voor het organiseren van een
SintJansmarkt in de Kloostertuin en gebied rondom
SintJarnsstraat, 9977 RT te Kloosterburen op 22 juni
2013 van 11.00 uur tot 18.00 uur.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie vragen over
deze aanvragen.

Wet Mileu0beheer
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
8.40 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende
meldingen hebben geaccepteerd:
- Activiteitenbesluit voor het plaatsen van een windturbine op het perceel Roodehaansterweg 2, 9963 TC te
Warfhuizen.
- Activiteitenbesluit voor het vervangen van een gas
district station door 2 gas distributiestations aan de
Hoofdweg 43, 9966 VB Zuurdijk.
Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en beroep
open. Inzage van de stukken op afspraak. Voor verdere
informatie over deze meldingen kunt u contact opnemen
met een medewerker van het taakveld Vergunning en
Handhaving, telefoon 0595-421073.

Aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente De
Marne maken bekend, dat de volgende aanvragen om
een omgevingsvergunning zijn binnengekomen voor het:
1. uitbreiden van het pand op het perceel Haven 8,
9976 VN te Lauwersoog (8-5-2013)
2. wijzigen van het gebruik van het bijgebouw op het
perceel Hoofdstraat 28, 9975 VS te Vierhuizen (13-52013)
De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd
aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te
Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u
contact opnemen met het taakveld Vergunning en
Handhaving van de gemeente De Marne.
Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvragen
kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over
deze aanvragen.

Verleende vergunningen
Bouwvergunning 2e fase
Burgemeester en wethouders hebben onderstaand
besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij het 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 reguliere bouwvergunning 2e fase voor het plaatsen
van een windturbine op het perceel Roodehaansterweg 2,
9963 TC te Warfhuizen (8-5-2013).

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 indie-

nen 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 onderdeel kappen voor het:
- kappen van een conifeer op het perceel Burg.
Harteveltstraat 7, 9971 CL te Ulrum (13-5-2013)

Gebruik oude parkeerplaats
Pieterburen voor militaire oefening
In de periode van 6 mei tot en met 31 mei wordt in NoordNederland een militaire oefening gehouden. Hierover
hebben wij eerder bericht.
Op donderdag 23 en vrijdag 24 mei wordt een klein deel
van de oude parkeerplaats in Pieterburen door een paar
militaire voertuigen in beslag genomen. De aanwezige
aggregaat wordt beperkt ingezet.
De parkeerplaats wordt niet afgesloten voor overige
gebruikers.

Helikopters oefenen
in de Marnewaard
Bemanningen van Apache gevechtshelikopters en
Chinook transporthelikopters oefenen samen met de 11
Luchtmobiele Brigade van 22 tot en met 29 mei op en
in de omgeving van het militaire oefenterrein
Marnewaard.
Op woensdag 22 en donderdag 23 mei oefenen twee
Apache gevechtshelikopters en een Chinook transporthelikopter in het oefengebied in de Marnewaard en op verschillende locaties in de directe omgeving van de
Marnewaard.
Op maandag 27 mei oefent één Chinook. Op 28 en 29 mei
vindt de eindoefening plaats met twee Apaches en twee
Chinooks. Ook tijdens deze acties vliegen de toestellen
vanaf vliegbasis Leeuwarden richting verschillende locaties op en in de directe omgeving van de Marnewaard.
Eventuele klachten kunnen worden ingediend via
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033. Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen
of Teletekst pagina 766.

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

Wegenonderhoud 2013
Ondernemen, iets voor u?
Op 30 mei wordt van
19.30 – 22.00 uur op
het Werkplein, Ubbo
J. Mansholtplein 2 in
Winsum een avond
belegd speciaal voor (startende) ondernemers. Laat u
inspireren en informeren over het opstarten van uw
eigen bedrijf. De Kamer van Koophandel geeft u inzicht
in de te nemen stappen. Betrokken instanties staan
klaar met praktische kennis en ervaring. Andere starters en ondernemers stimuleren u om weloverwogen
de stap te zetten.
Deze avond wordt u, als (startende) ondernemer aangeboden door de Kamer van Koophandel, de gemeenten Bedum, Winsum en De Marne en MKB.

Bam Wegen is gestart met het inventariseren van de wegen die aangepakt worden in 2013. Het onderhoud
wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in de
maanden juni en juli. Het klein
onderhoud, naar aanleiding van
klachten wordt binnenkort opgepakt.
Voor het opnemen van contact zijn er de volgende mogelijkheden:
- op vrijdag tussen 09.30 en 10.30 uur op het inloopspreekuur in het gemeentehuis
- telefonisch (06) 11 780 608
- meldingen en/of klachten over de wegen kunt u eveneens kwijt bij de receptie van het gemeentehuis, adres:
R. Ritzemastraat nr. 2 te Leens of per telefoon (0595)
575 500

Duurzaamheidskrant
Halverwege de maand mei wordt in De Marne een Duurzaamheidskrant verspreid. In deze krant worden duurzaamheidsinitiatieven van lokale bewoners en bedrijven uit de Noord-Groninger gemeenten belicht.
De duurzaamheidskrant is bezorgd op alle adressen exclusief nee/ja-, nee/nee-stickeradressen en adressen in het
buitengebied. Indien u de krant niet ontvangen hebt kunt u hem digitaal vinden op
www.demarne.nl/actueel/nieuwsberichten/duurzaamheidskrant_2013/
Als u liever een papieren versie heeft, kunt u die afhalen op het gemeentehuis. Als dit problemen oplevert kunt u
een mail sturen naar r.vanderwal@demarne.nl, er kan dan een exemplaar opgestuurd worden.

