Bekendmakingen van de gemeente De Marne
Sluiting gemeentelijke diensten
rondom de feestdagen
Gemeentehuis
Maandag 26 december: gesloten
Maandag 2 januari: open vanaf 09.30 uur
Maandag 9 januari: tot 12.00 uur gesloten
Avondopenstelling burgerzaken
Dinsdag 27 december – geen avondopenstelling
Spreekuur maatschappelijk werk (vrijdagochtend)
30 december – geen spreekuur
6 januari – geen spreekuur
Milieustraat
- 30 december: open van 13.00 tot 15.30 uur.
- 31 december (Oudejaarsdag): extra openstelling van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur.
Op 30 en 31 december kunt u grofvuil inleveren tegen
het gereduceerde tarief van € 5,00 per aanhangwagen.
Voor het inleveren van kerstbomen ontvangt u een vergoeding van € 1,00 per stuk.
Zoals gebruikelijk is de milieustraat van De Marne
alleen voor inwoners van de gemeente De Marne geopend en wordt u verzocht uw legitimatie te tonen. Deze
regeling geldt alleen voor particulieren.
Klein Chemisch Afval
Op vrijdag 30 december staat de chemokar van 13.00
tot 15.30 uur bij de milieustraat aan de R. Ritzemastraat
te Leens.
Reinigingsdienst
De route van maandag 26 december wordt gereden op
vrijdag 23 december 2016.

18.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari;
- je mag alleen legaal vuurwerk afsteken.
Na de jaarwisseling blijft er veel vuurwerkafval op straat
liggen. Dit vuurwerkafval is echter gevaarlijk. HELP MEE
OM ONGELUKKEN TE VOORKOMEN door dit op 1 januari - eventueel samen met uw buren - samen op te ruimen.
Dit voorkomt ongelukken en zorgt ervoor dat uw straat
weer schoon en veilig is.
Belangrijke telefoonnummers rondom Oud &
Nieuw
Heeft u een vraag of wilt u iets melden? Maak dan gebruik
van onderstaande telefoonnummers:
- gemeente De Marne: 0595-575500, bereikbaar op werkdagen van 8.00-16.30 uur;
- consignatiedienst: 06-55841151, alleen bereikbaar voor
dringende zaken buiten kantooruren;
- politie: 0900-8844: niet spoedeisende zaken, bereikbaar
24 uur per dag;
- alarmnummer 112: spoedeisende hulp (politie, brandweer, ambulance), 24 uur per dag bereikbaar.

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

recht en artikel 4 van de Subsidieverordening gemeente
De Marne kunnen burgemeester en wethouders subsidieplafonds vaststellen. Een subsidieplafond is een
bepaald bedrag dat voor een bepaald tijdvak (bijv. kalenderjaar) beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van de Subsidieverordening.
In zijn vergadering van 20 december 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de subsidieplafonds
voor 2017 vastgesteld voor de volgende onderwerpen:
sociaal cultureel werk, muziekonderwijs, Domies Toen,
kunst & cultuur, bibliotheekwerk, Stichting Verhildersum,
jeugd- en jongerenwerk, dorpshuizen, ouderenactiviteiten, slachtofferhulp / Rode Kruis / Marnecolonne / EHBO /
hartreanimatie, peuterspeelzaalwerk, GIDS, zwembad en
exploitatie van molens.

Verordeningen
De gemeenteraad van De Marne heeft in zijn vergadering
van 20 december 2016 de volgende verordeningen vastgesteld:
De verordening Onroerendezaakbelastingen 2017
De verordening Toeristenbelasting 2017
De verordening Forensenbelasting 2017
De verordening Rioolheffing 2017
De verordening Reinigingsheffingen 2017
De Legesverordening 2017
De verordening Lijkbezorgingsrechten 2017
De verordening Marktgelden 2017
De verordening Liggelden 2017

Nieuwjaarsreceptie 2017
De verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking. De datum van ingang van de heffing ten
aanzien van bovenstaande verordeningen is 1 januari
2017.

Oud en Nieuw is een feest
voor iedereen
Het is belangrijk dat alle inwoners van de gemeente De
Marne kunnen genieten van de jaarwisseling en de diverse festiviteiten. Gezelligheid en respect staan hierbij voorop. We nodigen alle inwoners van gemeente De Marne
uit om Oud en Nieuw te vieren op een veilige en verantwoorde manier.
Vreugdevuren en carbid schieten
Het is belangrijk dat we rekening houden met elkaar en
gevaarlijke situaties en onnodige schade zo veel mogelijk
voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vreugdevuren. Vreugdvuren zijn in principe niet toegestaan. Hou er
rekening mee dat de politie onherroepelijk ingrijpt als
dergelijke vuren gevaar opleveren voor mensen en dieren, huizen, gebouwen, het verkeer belemmeren en/of de
openbare orde verstoren. Ook worden de kosten van de
geleden schade verhaald op de veroorzaker.
Grof huishoudelijk afval
Voorgaande jaren werden er soms grote hoeveelheden
pallets tegelijk aangeleverd. Deze hoeveelheden hebben
er toe geleid dat de brandstapels onverantwoord groot
werden. Om deze problemen te voorkomen doen wij een
beroep op u om pallets beperkt aan te leveren. Op de
brandplaats mag alleen schoon en onbehandeld hout en
snoeihout worden verbrand. Andersoortige afvalstoffen
zijn verboden te branden. Ook bedrijfsafval is verboden.
U kunt tegen een geringe betaling uw overtollige spullen
inleveren op oudejaarsdag bij gemeentewerken.
Veilig vuurwerk
Er zijn vuurwerkregels waar iedereen zich aan moet houden:
- je moet minimaal 16 jaar zijn om vuurwerk te mogen
kopen;
- vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf

De gemeente houdt op donderdag 5 januari 2017
van 20.00 tot 22.00 uur de nieuwjaarsreceptie in
het gemeentehuis te Leens. De inloop is vanaf 19.30
uur.
In de nieuwjaarstoespraak kijkt burgemeester Koos
Wiersma terug op het afgelopen jaar en geeft een vooruitblik op het nieuwe jaar.
De receptie biedt u weer alle gelegenheid informatie uit
te wisselen en kennis met elkaar te maken.
De avond wordt muzikaal omlijst door optredens van
de muziekgroep VrijJazzie uit Eenrum.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te
zijn!

Ophalen grofvuil
Woensdag 28 december (even 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.

Bekendmaking vaststellen
subsidieplafonds
Op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuurs-

De genoemde verordeningen liggen kosteloos ter inzage
bij het taakveld belastingen in het gemeentehuis van de
gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens, voor
een periode van 12 weken. Een afschrift van de verordening is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De verordeningen kunnen uiterlijk binnen twee weken na deze
publicatie ook worden geraadpleegd en gedownload via
www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van
de gemeente www.demarne.nl staat een link naar
www.overheid.nl.
De verordeningen zijn uiterlijk twee weken na het verschijnen van deze publicatie ook te raadplegen op de
website van de gemeente: www.demarne.nl (Politiek &
organisatie Verordeningen en regelingen Overzicht
gemeentelijke verordeningen Regelingen op alfabetische volgorde.

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 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:
- reconstrueren van de N361, tracé StrandwegSpuisluizen te Lauwersoog (15-12-2016)
- bouwen van een woning met bijgebouw, Leensterweg
54, 9977 PD te Kloosterburen (16-12-2016)

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor:
- een praalwagenoptocht van Kleine Huisjes, via Molenrij
naar Kloosterburen op 26-2-2017 van 14.00-17.00 uur
(19-12-2016)
- een schuurfeest, Ommelanderweg 12, 9978 TC te
Hornhuizen op 8-7-2017 van 21.30-02.00 uur (19-122016)
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.

Kennisgeving geluidsnormen
Op grond van het Activiteitenbesluit en de APV is ontheffing verleend van de geluidsnormen voor:
- een dansavond, Dorpsplein 1D, 9974 PM te Zoutkamp
op 24-12-2016 van 22.00-02.00 uur

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
Werkplein Ability
Bezoekadres
Ubbo J. Mansholtplein 2
Winsum
Telefoon (0595)750300
Beurs geopend
Ma. t/m do. 9.00 - 16.30 uur
Vrijdag
9.00 - 12.30 uur

- een kerstdisco, Hoofdstraat 4, 9967 RJ te Eenrum op 2412-2016 van 22.00-02.00 uur

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden voorwerpen:
- Geen recente meldingen
Verloren voorwerpen:
- ID kaart, pinpas, telefoon met rose hoesje (31-102016)
- Idd document (02-11-2016)
- Gereedschap (21-11-2016)
- Portemonnee (21-11-2016)|
- Portemonnee (06-12-2016)
- Portemonnee (09-12-2016)
- Samsung mob. telefoon (13-12-2016)

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen voor het:
1. plaatsen van een overkapping, Robbenoort 148, 9976
VJ te Lauwersoog (15-12-2016)
2. plaatsen van een overheaddeur, Leensterweg 43a, 9971
EB te Ulrum (18-12-2016)
3. plaatsen van een serre, Hoofdstraat 31, 9973 PD te
Houwerzijl (19-12-2016)
dat een aanvraag om een omgevingsvergunning in het
kader van legalisatie is binnengekomen voor het:
1. bouwen van een garage, Notaris A.H. Agessingel 44,
9965 RD te Leens (19-12-2016)

Wij wensen u fijne feestdagen!
Bestuur en personeel van de gemeente De Marne

