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Verspreiding en bezorging papieren Contactblad
De Verenigingen Dorpsbelangen van Adorp en van Sauwerd en Wetsinge verzorgen plaat- 
selijk het drukken en verspreiden van een Contactblad op papier. Dit is in principe de eerste 
editie van de maand. Afhankelijk van uw woonplaats moet u bij uw eigen vereniging zijn voor 
aan- of afmelding voor de bezorging aan huis en andere zaken die de bezorging betreffen.

Contactgegevens Adorp: bezorging:
Y. de Jong  050-3061040
Contactgegevens Adorp: aan- en afmelding:
S. Stratingh  Molenweg 23  050 306 2027
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: bezorging
E.T. de Haan-Stamhuis  Oude Kerkstraat 7  9771 BH  Sauwerd  050 306 1739

 j-dehaan@ziggo.nl
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: aan- en afmelding:
J.D. Trenning  Oosterstraat 14  9771 AS  Sauwerd  050 306 1559

 johantrenning@gmail.com
Opzegging bezorging Contactblad op papier in Sauwerd en Wetsinge:
Elk jaar voor 1 december bij J.D. Trenning, zie bovenstaande contactgegevens.

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing
Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de 
inlevering op resp. de 10e en de 25e van een maand. Het in elkaar zetten van het blad kost 
nu eenmaal ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
Kopij is aan te leveren digitaal en/of op papier via:
 contactblad-asw@planet.nl
 Torenweg 35 te Adorp
 Stationsstraat 43 te Sauwerd

Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt ge-
maakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan 
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.

Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de 
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op 
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).

Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschij-
nen er twee edities, met uitzondering van juli en/of augustus waarin soms maar één editie 
per maand verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand. 
Inzien en downlaoden is gratis. De eerste editie van de maand wordt  geprint en tegen ver-
goeding onder belangstellenden verspreid door de verenigingen Dorpsbelangen (zie onder).

Contactblad staat los van de verenigingen Dorpsbelangen
Het Contactblad is een zelfstandig verschijnend blad dat geheel los staat van de verenigin-
gen Dorpsbelangen Adorp en Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge. De verenigingen Dorps-
belangen zijn dan ook niet de uitgever van het Contactblad. Zij zorgen er echter wel voor dat 
de eerste editie van de maand ook gedrukt verspreid wordt onder mensen die het blad liever 
op papier ontvangen. Hiervoor vragen de verenigingen zelf een vergoeding.
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Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad

mei
maand Buurtschouw mogelijk met buurtschouwapp (zie pagina 11)
18 13.15 u. Informatiebijeenkomst vrijwilligerswerk (zie pagina 13)
18 20.00 u. Vrij kaarten in 't Witte Hoes te Adorp, inschrijving vanaf 19.30 u. (zie 

pagina 16)
20 Eerste Pinksterdag
21 Tweede Pinksterdag
25 ! Ingangsdatum Algmene Verordening Gegevensbescherming
26 11.00  u. Lentefair, Speelweide De Molen te Adorp (zie pagina 23)
26 14.00 u. Expositie beelden en schilderijen in kerk Adorp (zie pagina 25) met om 

14.00 u. opening
27 14.00 u. Expositie beelden en schilderijen in kerk Adorp (zie pagina 25)
27 15.00 u. Concert in 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 24)

juni
2 14.00 u. Expositie beelden en schilderijen in kerk Adorp (zie pagina 25)
3 14.00 u. Expositie beelden en schilderijen in kerk Adorp (zie pagina 25)
4 19.00 u. Boeken in te leveren voor boekspots, Artharpe te Adorp (zie pag. 20)
11 t/m 16 Sportweek	"Sauwerd	beweegt"	met	o.a.	fietsclinic	70-plussers
13 9.00 u. Rode Kruis uitje: Bad Nieuweschans (zie pagina 18)
27 Fietsclinic voor 70-plussers, De Twaalf Hoven, Winsum (zie pag. 14)

juli
2 19.00 u. Boeken in te leveren voor boekspots, Artharpe te Adorp (zie pag. 20)

augustus vakantieperiode

september
6 20.00 u. Start nieuw seizoen Kaartclub Adorp met jaarvergadering in 't Witte Hoes 

te Adorp (zie pagina 23)
12 13.00 u. Rode Kruis uitje: Coendersborg Nuis (zie pagina 18)

oktober
10 9.00 u. Rode Kruis uitje: Stampot buffet + Joods schooltje (zie pagina 18)

november
7 13.00 u. Rode Kruis uitje: Zilversmid Zeerijp (zie pagina 18)

december
12 13.00 u. Rode Kruis uitje: Kerstshoppen Tuinland Groningen (zie pagina 18)

Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
20 mei 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Pinksterzondag
27 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal

3 juni 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Bevestiging ambtsdragers
10 9.30 u. - ds. R.H. Knijff
17 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
24 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

1 juli 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
8 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal

15 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Slotzondag
22 9.30 u. - ds. K.G. Pieterman
29 9.30 u. - ds. mw. F. Karelse
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
20 mei 9.30 u. - ds. W. Jagersma Pinksteren

14.15 u. - ds. H. Wijnalda
27 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
3 juni 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. S. Heij
10 9.30 u. - ds. W. Jagersma 's morgens Heilig Avondmaal

14.15 u. - ds. L. Hoogendoorn
17 9.30 u. - ds. A.G. Bruijn

14.15 u. - ds. Th.J. Havinga
24 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. C.T. Basoski
1 juli 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. J.Th. Rozemuller
8 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. H. Zeilstra
15 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. A.J. Minnema
22 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. L. Hoogendoorn
29 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. L. Hoogendoorn
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Gereformeerd Kerk (hersteld) per 18 februari in Goede Herderkerk Bedum i.p.v. Adorp
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Vaste activiteiten

Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 20)
bij open winkel Boekenpost in de Dorpswinkel te Sauwerd
maandag Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe 

te Adorp 18.30-19.45 u.
Muziekvereniging Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.

dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
Dansen St. 55+, in Artharpe te Adorp, 13.45-15.00 u.
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.

woensdag Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp
donderdag Seniorenfitness	 (georganiseerd	 door	 St.	 55+),	 Sporthal	 Oosterstraat	 te	

Sauwerd, 10.00-11.00 u.
Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
Volleybal heren in Artharpe te Adorp
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u

vrijdag Boekenpost Sauwerd zie pagina 20
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.
Dansles in Artharpe te Adorp, vanaf 30 september (zie pagina 18)

zaterdag Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
UNICEF Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016

 www.unicef.nl  voor informatie en producten
maandelijks
1e maandag Inleveren boeken voor Boekspot, Artharpe te Adorp 19.00-20.00 u. - maxi-

maal	10	boeken	p.p.,	Nederlandstalig,	fictie	(romans),	in	goede	staat
 

	  

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli. Vanaf 18.00 u.

Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
WMO-loket : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8.
MJD: Mantelzorgondersteuning en Seniorenvoorlichting

 m.blom@mjd.nl  06 4887 4339

Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 helpendehandwinsum@hotmail.com          werkdagen 9.30 - 10.30 u.  0595 442925

St. Platform Gehandicaptenbeleid (gemeente) Winsum
 spg.winsum@gmail.com                          werkdagen 18.30 - 20.00 u.  06 1331 7675
 www.gehandicaptenplatform-spg.nl

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl  050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

Uitvaart-/begrafenisverenigingen
Bij overlijden contact opnemen met Monuta Groningen  050 5425962
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25   9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.:  mw. A. Nomden, Oosterstraat 4   9771 AS Sauwerd  050 3061728
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp  050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)  050 4023750

Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.) 0800 
0236622

Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061783 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting melden bij gemeente Winsum telefonisch of via

https://storing.moonoline.nl/gemeentewinsum
0595 447777

Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie 0900 8844

Alarmnummer 1 1 2
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Spreekuur: op afspraak
Bij voorkeur bellen tussen 8.00-10.00 uur. 
De assistent stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede 
spreekuur planning.
Per afspraak worden 10 minuten gereser-
veerd. Als u denkt meer tijd  nodig te hebben, 
dit graag aangeven.

Visite aanvragen:
Bij voorkeur voor 10.00 u. bellen.

Spoedvisites:
kunnen de hele dag aangevraagd worden. 
Weet u niet zeker of er sprake is van spoed? 
Overleg het dan met de assistent.

Telefonisch spreekuur:
Indien u telefonisch overleg wilt met de huis-
arts kunt u dit bij de assistent aanvragen. De 
dokter belt u tussen 10.00 en 11.00 u. terug.

De praktijkassistenten
Jesse Holleman en Selie Taselaar maken 
voor u afspraken en u kunt bij hun terecht 
voor vragen, adviezen en informatie.

Op dinsdag en vrijdag kunt u tussen 14.00-
15.00 uur zonder afspraak komen voor het 
assistenten inloopspreekuur, graag even 
melden aan de balie.

Urine onderzoek:
Graag ochtend urine inleveren in een 
schoon potje met naam voor 10.00 uur. 
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistent.)

Herhalingsrecepten: 
Lege	doosjes	en	flesjes	met	etiket	(of	alleen	
de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje” 
zetten. U kunt uw herhaalrecept ook telefo-
nisch, of via onze website doorgeven. Voor 
10.00 uur gebracht of gebeld betekent twee 
werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost.

Uitslagen
Deze kunt u telefonisch opvragen bij de as-
sistent. Uitslagen zijn in de meeste gevallen 
na 2-3 werkdagen bij ons bekend.

Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situ-
atie, adres of verzekeringsgegevens graag 
z.s.m doorgeven aan de assistent.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.00-17.00 u.
woensdag           8.00-12.30 u.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
De huisartsen in Winsum nemen dan voor ons waar.
Bij spoedgevallen op woensdagmiddag kunt u bellen met            0595 441300

Heeft u een dokter nodig buiten openingstijden?
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u bij spoed terecht bij
de Centrale Doktersdienst Groningen
   adres: Van Swietenlaan 2b 9728 NZ in Groningen   0900 9229

Uitdeelpost Apotheek Winsum locatie Burchtweg 6 in Sauwerd:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16.00-17.00 u.; woensdag gesloten

Magazijnuitleen hulpmiddelen: 
Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8.30-12.00 u. en 13.00-17.00 u.   

Certe (bloedafname): elke dinsdag 9.00-10.00 u.
     elke donderdag 8.00-8.30 (alleen eigen patiënten)

Fysiotherapie Sauwerd, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge          3061281
                   
        Alarm   112
Burchtweg 6, 9771 BB Sauwerd
 www.huisartsenpraktijksauwerd.nl
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Gemeentenieuws

 www.winsum.nl   /    gemeente@winsum.nl
 Hoofdstraat W 70  9951 AC  WINSUM     /      Postbus 10  9950 AA  WINSUM

 Algemeen nr.: 0595 447777 - ma. t/m do. van 8.30 tot 16.00 u.; vrij. van 8.30 tot 12.30 u.

Servicebalie: voor het aanvragen van documenten
maandag, dinsdag 8.30-12.30 u.
woensdag 8.30-19.00 u. de hele dag alleen op afspraak
donderdag, vrijdag 8.30-12.30  u.
Receptie: voor het afhalen van rij- en reisdocumenten en korte vragen
maandag 8.30-16.00 u.
dinsdag 8.30-16.00 u.
woensdag 8.30-19.00 u.
donderdag 8.30-16.00 u.
vrijdag 8.30-12.30 u.

ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel zaken kunt u online via  www.winsum.nl aanvragen en regelen, zoals een afschrift uit 
een akte of een uittreksel. Ook kunt u online  verloren of gevonden voorwerpen melden of 
meldingen doen over de openbare ruimte, evenementenvergunning, tegemoetkoming kosten 
leerlingenvervoer etc. Bij sommige producten wordt om uw DigiD gevraagd. Deze is gratis 
aan te vragen via  www.digid.nl. Wanneer u moet betalen voor producten, gaat dit veilig en 
gemakkelijk via de internetkasse met iDEAL of met Visa- of Mastercard.De meeste producten 
ontvangt u binnen vijf werkdagen na aanvraag in de brievenbus.

WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK! 
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U wordt dan di-
rect geholpen en hoeft dus niet te wachten! Kijk op  www.winsum.nl in de gemeentewinkel, 
bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip. Uiterlijk op de 
eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak. Wilt u liever 
telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie hierboven
.

WMO-LOKET
De consulenten van het Wmo-loket kunnen u helpen bij het regelen van ondersteuning in het 
dagelijkse leven of op het gebied van zorg en welzijn. Doel is om zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven functioneren in de samenleving.
Het loket is op ma. tot en met do. van 8.30 tot 16.30 en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur tele-
fonisch bereikbaar op  0595 437 437 of mail naar  wmo-loket@winsum.nl. Op  www.
winsum.nl vindt u meer informatie; en kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek.

WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is vrijdags geopend van 08.00 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met: klein 
chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel, maar 
geen	gekleurd	glas,	draadglas,	autoruiten,	matglas,	spiegels	of	flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410.

Voor informatie over afvalinzameling en recycling zie pagina 29.

OPENINGSTIJDEN AFVALBEHEER NOORD-GRONINGEN
Bij de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen (Westerhornseweg 22 Usquert) kunt u 
alle soorten afval brengen. Openingstijden: ma. t/m vrij. van 8.00-16.00 u. en de eerste 
zaterdag van de maand van 8.00-12.00 u. (let op: staat verkeerd op de afvalwijzer van 
Winsum, die huis-aan-huis is verspreid). Meer info:  www.afvalbeheernoordgroningen.nl
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ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te 
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt 
het elektronisch gemeenteblad via 	https://zoek.officielebekendmakingen.nl.	
Beschikt u niet over internet? Dan kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond 
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over 

twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de 
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.

2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbij-
eenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder 
informerend zijn behandeld.

3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de 
besluitvormende raadsvergadering.

Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informe-
rende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot in-
spreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van 
het	spreekrecht?	Meldt	u	zich	dan	aan	bij	de	raadsgriffier,	 (0595) 447719 of  gemeente@
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct vooraf-
gaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt. 
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook 
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabij-
eenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het 
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.

RAADSVERGADERINGEN LIVE OP INTERNET
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op 	www.winsum.nl.	Na	afloop	kunt	u	de	vergade-
ring ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren.

GRATIS INTERNETCURSUS IN BIBLIOTHEEK WINSUM
In Winsum starten in september twee cursussen digitale vaardigheid. Internet wordt steeds be-
langrijker in het dagelijks leven. Tweedehands koopjes, een reis boeken, bankzaken regelen, 
dat gaat bijna allemaal online. Ook bij de overheid kunt u veel zaken digitaal regelen. Maar wat 
als je dat moeilijk vindt? De gemeente Winsum biedt ondersteuning met twee gratis cursussen. 
Cursus Klik & Tik
Deze cursus is voor mensen die niet of nauwelijks met een computer hebben gewerkt. U 
maakt kennis met de computer en het internet. Het gaat hier om basisinformatie. De cursus is 
op maandagmorgen van 09.00 – 11.00 uur. 
Cursus Digisterker 
Voor mensen die al een beetje met internet om kunnen gaan, bijvoorbeeld met e-mail. Tijdens 
deze cursus leert u gebruik te maken van digitale (overheids)diensten van onder andere de 
gemeente. Deze cursus is op maandagmiddag van 13.30-15.30 uur.
Aanmelden 
Kent u mensen die baat kunnen hebben bij één van deze cursussen? Of wilt u zelf graag 
meedoen? Dan kunt u zich melden bij de bibliotheek in Winsum, bij Hans Versteeg via  088-
5061868 of via  winsum@biblionetgroningen.nl
Beide cursussen zijn gratis en bedoeld voor iedereen die zelf zijn zaken met de overheid digi-
taal willen kunnen regelen. De cursussen starten op 18 september 2017 en vinden plaats in de 
bibliotheek in Winsum. U kunt het hele jaar door aanschuiven.
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor:
• wijzigen van de vergunde aanvraag (201700185) voor het bouwen van een schuur, Valgeweg 

14, 9773 TK in Wetsinge, 201800077, 30 april 2018 Vergaderingen welstandscommissies
• aanpassen en uitbreiden van gas elektriciteitsnet in omgeving van de Karspelweg 19, 

Karspelweg 19, 9973 TL in Wetsinge, 201800083, 2 mei 2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem. Dit is bijvoorbeeld 
handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen. Daarnaast 
kunt u van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, 
dus niet alleen bekendmakingen van gemeenten, maar ook van 
provincies	en	waterschappen.	U	maakt	een	profiel	aan	op	basis	
van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. 
Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen 
wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en 
gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.	  

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• verbouwen bestaande schuur tot hobbyruimte, Oosterstraat 39, 9771 AR in Sauwerd, 

201800071, 11 april 2018
• de aanleg van een overweg, Meedenweg, 9773 TH in Wetsinge, 201800068, 4 april 2018
• het wijzigen van de vergunde aanvraag
• (201700185), voor het bouwen van een schuur, Valgeweg 14, 9773 TK in Wetsinge, 

201800077, 17 april 2018
• het aanpassen en uitbreiden van het gas elektriciteitsnet in de omgeving van de Karspelweg 

19, Karspelweg 19, 9773 TL in Wetsinge, 201800083,19 april 2018
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvan-
gen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum,  0595-447777. Sommige bouw-
plannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk 
op  www.libau.nl voor meer informatie.

GEMEENTE WINSUM AANGESLOTEN OP BERICHTENBOX
Wilt u de aanslagen gemeentelijke belastingen niet meer op papier ontvangen, maar liever 
digitaal? Ga dan naar www.mijnoverheid.nl en activeer uw berichtenbox. Dit is uw persoonlijke 
brievenbus waarin u post van de gemeente Winsum voortaan digitaal kunt ontvangen. Ook 
post van andere overheidsinstanties en bijvoorbeeld pensioenfondsen kunt u hier ontvangen. 
Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. U logt in met uw eigen DigiD en kunt vervolgens 
aanvinken van welke organisaties u digitaal post wilt ontvangen. Is er post, dan ontvangt u 
een email dat er een bericht voor u klaar staat op MijnOverheid. Was u al aangesloten op de 
berichtenbox? Zet dan ook nog even een vinkje bij gemeente Winsum.
Meer informatie over de berichtenbox vindt u op  www.winsum.nl.

MELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen over het veranderen van een 
inrichting op perceel: • Laanweg 6 te Sauwerd
De melding valt onder het activiteitenbesluit en ligt vanaf 24 april 2018 gedurende 4 weken 
ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. De melding voldoet aan het ge-
noemde besluit.
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EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• J. Huisman voor het organiseren van de Lentefair in Adorp op 26 mei 2018 van 11.00 uur tot 
17.00	uur	in	Adorp	waarbij	ook	een	ontheffing	geluidshinder	en	een	ontheffing	van	artikel	35	
Drank- en Horecawet is verleend. (01-05-2018) 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester van Winsum. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

BESLUIT GELUIDSBELASTING WONINGEN LANGS N361
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 18 december 2017 de ten hoog-
ste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting vastgesteld, die de gevels van de woningen 
in Adorp, Sauwerd en Wetsinge gelegen aan de wegen Provincialeweg, Torenweg, Wierumer-
schouwsterweg, Plantsoenweg, Oude Winsumerstraatweg en Kerkstraat vanwege de weg 
N361 mogen ondervinden (kenmerk besluit: IenM/BSK-2017/296202). 
Ook heeft zij de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbe-
lasting vanwege de weg "N361" :
• op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.
• binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de binnenwaarde van 43 dB.
Dit besluit is een aanvulling op het besluit van 19 december 2014, kenmerk IenM/BSK-
2014/264604,	‘stil	asfalt	N363	te	Baflo	(fase	1)’.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 april 2018 zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis in Winsum te Winsum. Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken wo-
ningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen van woensdag 11 april tot woensdag 23 mei 2018 een bezwaarschrift 
indienen. Richt uw bezwaarschrift aan  de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB  Woerden. Het bezwaarschrift 
moet zijn ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, dagtekening, de 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

DOET U OOK WEER MEE MET DE BUURTSCHOUW?
U kunt weer op pad met uw eigen smartphone of tablet om de openbare ruimte in uw buurt te 
beoordelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van groenonderhoud, zwerfvuil, straatverlichting of toe-
gankelijkheid. Waar gaat het goed, waar kan het beter? Afhankelijk van de uitkomsten kunnen 
wij het beheer van de openbare ruimte bijstellen. Of we gaan met u in gesprek over andere 
mogelijkheden.
Wij hopen op een zo groot mogelijke deelname. Voor het beheer en onderhoud houdt de ge-
meente vast aan bepaalde kwaliteitsdoelstellingen. Wij toetsten regelmatig of de gewenste 

HOGERE WAARDE GELUID
Om een functiewijziging mogelijk te maken heeft het college van burgemeester en wethouders 
op 26 maart 2018 een hogere waarde vastgesteld voor de toelaatbare geluidsbelasting (artikel 
110aWgh) op de locatie Burchtweg 2, 9771 BB in Sauwerd. 
Tegen het besluit tot vaststelling van een hogere waarde kan binnen zes weken na de verzend-
datum schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

WEGWERKZAAMHEDEN
Vanaf maandag 14 mei wordt op de volgende wegen asfaltonderhoud uitgevoerd:
 - Sauwerd, Stationsstraat: asfalteren kruispunt Lindenlaan/Stationsstraat. Gestremd van 14  
t/m 17 mei. Verkeer kan omrijden via Meidoornlaan-Lindenlaan

 - Adorp, Munnikeweg: plaatselijk asfaltherstel. Gestremd van 14 t/m 17 mei, doorgaand ver-
keer wordt omgeleid. Bestemmingsverkeer beperkt mogelijk.



12 www.contactblad.info Contactblad 15 mei 2018

INLOOPSPREEKUUR BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMA
Heeft u een uitkering via Werkplein Ability? En loopt u met vragen over minimaregelingen 
en andere vergoedingen waar u mogelijk recht op hebt? Heeft u moeite met het invullen van 
de aanvraagformu-lieren? Team Bijzondere Bijstand en Minima van Werkplein Ability helpt u 
graag verder.  Het team zit vanaf medio oktober eenmaal in de maand in het gemeentehuis 
van Winsum. U bent hier van harte welkom op de tweede dinsdag van de maand van 13.30 uur 
tot 15.30 uur.  Daarnaast kunt u natuurlijk altijd terecht bij Werkplein Ability in Winsum, Ubbo 
J. Mansholtplein 2,  www.werkpleinability.nl.

KOSTPRIJSONDERZOEK
De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond, 
Oldambt, Veendam, Pekela en Stadskanaal voeren op dit moment een onderzoek uit om per 
1 januari 2019 tot reële tarieven te komen voor dienstverlening op het gebied van Wmo Bege-
leiding, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf. 
Onder deze ondergrens kunnen geen Wmo diensten Begeleiding worden geleverd. Wij gaan 
dit doen volgens een bestuursrechtelijke procedure. Voor de voortgang en ontwikkeling van dit 
proces kunt u  www.delfzijl.nl/kostprijsonderzoek in de gaten houden.

BEKOSTIGING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2018/2019
Wie komen in aanmerking?
 -  Ouders/verzorgers van kinderen die een school voor basisonderwijs, een speciale school 
voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, kunnen 
in aanmerking komen voor bekostiging van de daaraan verbonden reiskosten mits de reisaf-
stand van huis naar school minimaal 6 kilometer bedraagt en deze school de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school voor het kind is.

 -   Ouders/verzorgers van kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die vanwege 
hun lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke handicap niet of niet zelfstandig met het open-
baar vervoer kunnen reizen, hebben recht op bekostiging van een vervoersvoorziening, 
ongeacht de afstand van huis naar school. Wel kan het zijn dat u een drempelbedrag of een 
inkomensafhankelijke bijdrage moet betalen.

Hoe aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor bekostiging, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. 
Een aanvraagformulier kunt u afhalen bij de centrale balie op het gemeentehuis of down-
loaden via  www.winsum.nl. Tevens kunt u het aanvraagformulier met behulp van uw DigiD 
invullen via de gemeentewinkel. Heeft u voor het schooljaar 2017/2018 al bekostiging voor het 
leerlingenvervoer ontvangen, dan wordt het aanvraagformulier automatisch toegestuurd. De 
aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet vóór 20 juni 2018 worden ingediend.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u ‘s morgens contact opnemen met me-
vrouw H. Dijk,  (0595)-437437. U kunt haar ook e-mailen:  leerlingenvervoer@winsum.nl

kwaliteit wordt behaald. Maar wie anders dan u als bewoner, kan dit het beste beoordelen? U 
bent immers de gebruiker van de openbare ruimte!
Meer informatie
Op  www.winsum.nl/buurtschouw  vindt u een handleiding en de rapportages van eerdere 
schouwrondes. De buurtschouw app is een product van Antea Group. Heeft u  vragen over het 
gebruik van de buurtschouw app, dan kunt u contact opnemen met de heer Chris Myles  van 
Antea Group,   chris.myles@anteagroup.com, of  06 53673645.
Meedoen
Wilt u meedoen met de buurtschouw in uw eigen omgeving? Download dan de Burgerschouw 
app via de Appstore, GooglePlay of Windows Phone Store. U kunt de app gebruiken vanaf 1 
mei. De schouwperiode in 2018 is van 1 mei tot 1 november.
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LAAG INKOMEN? ER KAN MEER DAN U DENKT!
De minimaregelingen (MeeDoen!regelingen) in uw gemeente zijn met ingang van 1 januari 
2018 verruimd. Zo kunt u nu ook gebruik maken van het 'Kindpakket', via Stichting Leergeld, 
het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Hiermee kunt u uw kind voordelig laten deelne-
men aan o.a. sportieve en culturele activiteiten. Uw aanvraag dient u rechtstreeks in bij Stich-
ting Leergeld. Daarnaast kunt u ook gebruik blijven maken van het participatiefonds, via Werk-
plein Ability. Alle informatie over de nieuwe en bestaande regelingen/vergoedingen en over 
hoe u in aanmerking kunt komen, vindt u op  www.werkpleinability.nl
Hulp nodig?
Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen van een regeling? Neem contact op met Team 
Minima en Bijzondere bijstand:  0595-750300 of kom langs bij Werkplein Ability in Winsum 
(Ubbo J. Mansholtplein 2). Het team is iedere 2e dinsdag van de maand ook in het gemeente-
huis van Winsum aanwezig.

Kledingbank Maxima, Voedselbank en De Voedseltuin in Het Hoge-
land zoeken met spoed helpende handen

Kledingbank Maxima Het Hogeland, Voedselbank Het Hogeland en De  Voedseltuin in Boven-
huizen ondersteunen inwoners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond 
(BMWE) die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Zo verbouwt De Voedseltuin van Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen groente voor Voed-
selbank Het Hogeland, een uitgiftepunt waar inwoners van de BMWE gemeenten  terecht kun-
nen voor een  voedselpakket als het huishoudgeld onder een bepaald bedrag uitkomt.
En voorziet Kledingbank Maxima Het Hogeland mensen, die minder dan 120% van het bij-
standsniveau ontvangen, van kleding.

Deze ondersteuning aan inwoners van Het Hogeland draait volledig op de inzet van vrijwil-
ligers, maar de drie stichtingen zijn dringend op zoek naar meer vrijwilligers om de werkzaam-
heden te kunnen blijven uitvoeren.

Er worden vrijwilligers gezocht voor o.a. tuinwerkzaamheden, winkelacties,  het sorteren van 
kleding, coördineren van werkzaamheden en bestuurswerk. Een reden om samen  met de 
Steunpunten Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum, Bedum en Eemsmond op donderdag 
17 mei 2018  een informatiebijeenkomst te organiseren over de mogelijkheden van vrijwil-
ligerswerk bij Kledingbank Maxima Het Hogeland, Voedselbank Het Hogeland en De Voedsel-
tuin in Bovenhuizen.

Tijdens deze  bijeenkomst wordt informatie gegeven over de werkwijze en activiteiten van de 
stichtingen, vertellen  ervaren vrijwilligers over hun werkzaamheden en is er gelegenheid om 
deel te nemen aan een rondleiding door de Voedselbank. 

Op zoek naar  vrijwilligerswerk of nieuwsgierig naar de werkzaamheden van deze vrij-
willigersorganisaties?
Iedereen is vanaf 13:15 uur welkom bij Voedselbank Het Hogeland, Lombok 1, te Winsum. De 
informatiebijeenkomst start om 13:30 en duurt tot 15:00 uur. Aanmelden is niet nodig. 
Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Irma Schuurman van Vrijwilligers 
Vacaturebank Eemsmond, bereikbaar via
  0595 - 43 32 45 of  i.schuurman@werkopmaat.info 
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Mobiel servicepunt

mobiliteitshulpmiddelen

Iedereen kan voor kleine reparaties en 
onderhoud van mobiliteitshulpmiddelen 
terecht bij een mobiel servicepunt van 

RSR. 

De Mobiele Service Bus is te vinden 
in het centrum van het dorp Winsum 

tegeonver de bibliotheek

op de dinsdag in de even weken van 
13.30-16.00 u.

Op  www.rsr.nl is de meest actuele 
informatie over de Mobiele Service Bus 

te vinden.
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.com

Nieuws van Ubbegaheem!

Inmiddels hebben veel dorpsgenoten de weg weer gevonden naar Ubbegaheem. Vanaf 1 
maart is het café elk weekend open op vrijdag en zaterdag, vanaf 17 tot 00.30 uur. Onze gast-
heer Ronald Vis verzorgt in het café een drankje, een heerlijke daghap, of een snack uit de 
cafetaria.  

Goed nieuws is dat voor jongeren, ontmoetingsplek Down-Town wordt opgestart, in de kelder 
van Ubbegaheem. Jeugd vanaf 12 jaar - 16 jaar is van harte welkom, de openingsavond is op 
zaterdag 19 mei.
Volg op Instagram de voortgang: https://www.instagram.com/downtown.sauwerd

Meer nieuws: de nieuwe toneelcursus - elke woensdagavond - in Ubbegaheem van Petra Agri-
cola is een groot succes. Deze cursus loopt nog door tot de zomervakantie.

Ook op de agenda staat binnenkort een proza- en poëzieavond in het café. Wil je hier aan 
bijdragen? Neem dan contact op met Gertjan Piek. 

Naast deze activiteiten zoekt het stichtingsbestuur de samenwerking met verschillende initia-
tieven in het dorp. We willen graag dat het dorpshuis een verbindende rol kan spelen, en een 
mooie ontmoetingsplek kan zijn voor alle dorpsbewoners.

Heb je een goed idee voor een activiteit in Ubbegaheem? Of lijkt het je leuk om als vrijwilliger 
een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Sauwerd en omgeving? Laat het ons weten,  
wij denken graag met je mee.

Ook voor de huur van (een deel van) de zaal, of de kelderruimte, kun je met ons contact opne-
men.

Graag tot ziens!

Namens het bestuur van Stichting Dorpshuis Ubbegaheem,
Gertjan Piek:     06-27074199
Café de Burcht, Ronald Vis:    050-3061457
Bezoek ook onze nieuwe website:   www.ubbegaheem.com
Of volg ons op Facebook:   www.facebook.com/UbbegaheemSauwerd 

Klaverjassen in Adorp

Op	vrijdag	18	mei	a.s.	is	er	vrij	kaarten	in	’t	Witte	Hoes	te	Adorp.	De	avond	wordt	georgani-
seerd door Kaartclub Adorp. Er zijn bij deze wedstrijd leuke prijzen te winnen. De prijzen 
worden	beschikbaar	gesteld	door	de	uitbater	van	’t	Witte	Hoes.	Aanmelden	kan	op	de	avond	
zelf. Iedereen is welkom. De avond begint om 20.00 uur; inschrijven vanaf 19.30 uur.
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N361 Schoon

Vorig jaar om deze tijd zijn we met een groep vrijwilligers gestart om het  deel N361 van Win-
sum naar de Walfridusbrug schoon te maken en  schoon houden.

Allen	hadden	min	of	meer	de	zelfde	gedachte:	er	ligt	veel	rotzooi	langs	de	weg	en	het	fietspad.	
We kunnen ons er aan blijven storen of we ruimen het op. En dat laatste hebben we het af-
gelopen jaar gedaan. Elke maand met een paar vrijwilligers een gedeelte van Winsum naar de 
brug	aflopen	en	alles	meennemen	wat	je	tegenkomt.

Zeker de eerste keren was dat veel. De vuilniszakken werden te zwaar om mee te lopen. Na 
een oproep om een bolderkar, waar ook al heel snel positieve reactie op kwam, werd het een 
stuk gemakkelijker onderweg.

Na	een	jaar	‘ervaring’	hebben	we	ook	wat	meer	inzicht	in	wat	er	zoal	ligt.	Een	globale	omschrij-
ving	van	de	gebruiker	van	de	weg	en	het		fietspad		die	zijn	sporen	achterlaat:		het	meeste	afval	
is energie- en alcoholische drank, rookwaar en fastfoodketen gerelateerd. Daarnaast frisdrank 
en snoepverpakking en overige rommel.

Naar de zomer toe nam de afvalstroom wat af en dat leek door te zetten naar het eind van 
het jaar, maar november en december gaven toch weer een slechter beeld. We hopen dat dat 
even tijdelijk is en dat er daadwerkelijk een besef komt van de weggebruikers, automobilisten 
en	fietsers,	om	het	afval	even	mee	naar	huis	te	nemen	en	het	daar	weg	te	gooien.	

Al met al hebben we nu ruim 200 kg opgehaald. En dan is veel glaswerk niet meegerekend 
omdat dit direct in de glascontainer gedaan wordt.  En ook niet de illegale stort bij de picknick-
tafel	aan	de	‘Oude	weg’	tussen	Groot	Wetsinge	en	het		gemaal.	Hier	ligt	regelmatig	bouwafval	
en de blikvanger is regelmatig volgepropt met afval. 

Bij dezen  ook weer dank aan de milieudienst van de gemeente Winsum. Altijd weer bereid om 
de volle containers te legen. En natuurlijk de vrijwilligers die samen het hele jaar het  traject  
schoon proberen te houden.

Belangstelling om mee te helpen? Aanmelden kan via  n361schoon@winsumschoon.nl

Als we er nu samen om denken en het afval meenemen naar huis en het daar in de container 
doen, is de hulpvraag overbodig en kunnen de vrijwilligers zich elders nuttig maken.

Met schone groet,
N361schoon

Kerk van Klein Wetsinge
Dagelijks geopend van 11.00 - 18.00 u.

voor	koffie/thee,	lunch	&	borrel	én	op	aanvraag	voor	diner.

Regelmatig wisselende exposities en diverse optredens!

Meer informatie  www.kerkkleinwetsinge.nl
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Boekenpost in Sauwerd

Er is een boekenpost voor het afhalen van gereserveerde bibliotheekboeken in Sauwerd. U 
kunt boeken reserveren bij de bibliotheek en aangeven dat u de boeken wilt ophalen in Sau-
werd. Tijdens de openingstijden van de dorpswinkel kunt u daar de gereserveerde boeken 
ophalen	en	ook	weer	inleveren.	Ook	kunt	u	in	de	dorpswinkel	bij	de	computer	op	de	koffietafel	
achter in de winkel eventueel boeken reserveren bij de bibliotheek. 

Jonge dieren in het nieuws

Iedere geboorte is toch weer een groot wonder, laten we eerlijk zijn. Zo natuurlijk ook de ge-
boorte van een vleermuisje en ik mocht dat geboren wonder aanschouwen. De kleine was nog 
slechts acht dagen oud en de oogjes begonnen open te gaan. Dan kun je nota nemen van de 
rest van de wereld immers.

De zwangere moeder was toentertijd apart 
gezet met een paar andere dames. Op een 
gegeven moment openbaarde zich een 
klein propje onder de vleugel en moe was 
bevallen! De bevalling was vanwege de 
warmte en voldoende eten,  maar liefst 1,5 
maand te vroeg bij de vleermuizen opvang-
ster. In de natuur was dat niet gelukt, dan 
moet	je	denken	aan	ca.	eind	mei	voor	zo’n	
gebeurtenis.

Moeder en kind maken het goed. Het is trou-
wens een mannetje die kleine en dat kun je 
zien aan het duidelijke kleine piemeltje, stoer
hè.	Grappig	het	lijken	wel	mensenbaby’s!	Ik	
mocht effe kijken en de grapjas trok even 
het bovenlipje op. Ik doe geen moeite om 
dit te interpreteren….. Daarna gauw weer 
onder moeders vleugels.

De andere twee vrouwtjes zijn al even weg 
en vlogen vanwege het mooie weer naar de 
grote kolonie. Dus zij is nu alleen met haar 
spruit. 

Trouwens die kolonie is geen vaste. Er ple-
gen	 zo’n	 	 tachtig	 vrouwtjes	 te	 zijn	 en	 de	
kerels huppelen wat rond, want ze worden 
door de vrouwtjes het hok uit gekiept, hihi. 
Zo’n	25%	van	die	vrouwtjes	is	nog	te	jong	
voor	jongen,	er	zijn	ook	oma’s	natuurlijk	en	
die zijn te oud. Dat hebben ze vast van de 
mensenwereld afgekeken…..

Dwergjes plegen één jong te baren, ook laatvliegers krijgen één jong per jaar. De rosse dames 
krijgen een tweeling, de tweekleurige dames kunnen zelfs bogen op vier stuks tegelijk.

Oh	en	let	vooral	op	‘Jonge	dieren	in	het	nieuws’!!!

Hedi Schreijner
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Dorpstafel à la maison in Artharpe, Adorp

Weer iedere week een dorpstafel in Artharpe
Wil je wel eens mee-eten aan de dorpstafel zonder je eerst op te geven? Dat kan binnenkort 
óók in het dorpshuis.

Want naast het 3-gangenmenu met entertainment, dat iedere eer-
ste vrijdag van de maand wordt bereid door Ingrid Slierings, zal 
vanaf 9 maart op de overige vrijdagen door verschillende mensen 
een eenvoudige maaltijd met een toetje voor € 9,00 worden bereid, 
inclusief een gratis consumptie.

Dus: op de 1e vrijdag van de maand blijft zoals nu een mooi 3-gan-
genmenu staan; de overige vrijdagen wordt een eenvoudige maal-
tijd met nagerecht aangeboden.

Hoe werkt de ‘eenvoudige’ dorpstafel á la maison?
Er wordt gekookt voor 16 mensen, 2 volle tafels. Om zes uur staat het eten 
klaar op de tafels en kan er opgeschept worden. Wie spontaan binnenvalt 
kan mee eten.

De ingrediënten worden zoveel mogelijk gekocht in de dorpswinkel van
Sauwerd ter ondersteuning van de coöperatie. Er wordt ingekocht wat die 
week het gunstigst is. Het menu en de kok van de week worden daarom 
pas dinsdags op  Adorp.com en op de borden in Adorp bekend gemaakt.

Wil je het liever thuis opeten? Laat het even weten aan de kok van die week.  Het telefoonnum-
mer komt op de borden en op de site. Je kunt een maaltijd halen vanaf half 7.

Wil je ook meedraaien in de poel van koks? Laat het weten aan de kok van de week.
Welkom

Dorpsbelangen Adorp organiseert 
Zaterdag 26 mei 2018

op de Speelweide de Molen
een Lentefair van 11.00-17.00 uur

Er zijn kramen met brocante, planten, bloemen, culinair, streekproducten, hobby, lifestyle 
enz. enz.

Er is een priegelmarkt waar de kinderen hun spulletjes kunnen verkopen.

Voor de kinderen is er ook een springkussen.

Standhouders kunnen zich melden bij:
Fotiena Holwerda:  fotiena46@gmail.com of  050-3061679

Jouk Huisman:  joukhuisman@hotmail.com of  050-3062056

Deelname is gratis.
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Expositie met bijzonder getalenteerde kunstenaars in kerk Adorp

De Culturele Commissie Adorp organiseert op 26, 27 mei en 2, 3 juni in de kerk van Adorp een 
expositie met drie bijzonder getalenteerde kunstenaars. De expositie is gratis toegankelijk van 
14.00 - 17.00 uur.

De opening krijgt een bijzonder tintje met zang van Josien Miedema, begeleid door Gert Pol-
kerman op de gitaar.

U bent van harte uitgenodigd bij de opening op zaterdag 26 november 14.00 uur, kerk Adorp

Leslie Kamps,  http://www.lesliekamps.nl/
Leslie Kamps schildert patronen en structuren, zelf noemt hij dit dynamische systemen. Hij ge-
bruikt hierin verschillende onderwerpen. Vaak verwijst hij in zijn werk naar de kunstgeschiede-
nis, architectuur en persoonlijk leven.

Edwin Grissen,  http://www.edwingrissen.com/
Sinds Edwin Grissen in 1996 is afgestudeerd aan de Academie Beeldende Kunst Minerva, is 
hij  onophoudelijk bezig met schilderen. Vaak als natuurschilder, maar hij laat zich soms ook 
verleiden tot het schilderen van stadsgezichten. De mens heeft altijd een ondergeschikte rol in 
zijn schilderijen. Edwin schildert realistisch, soms romantisch, maar altijd met een losse zwieri-
ge toets. Hij behandelt de uiteenlopende thematiek van landschappen, stillevens en interieurs 
vanuit verschillende invalshoeken. Soms zijn de dingen uitvergroot en soms zoomt hij juist uit 
voor een breder perspectief. Zijn zeegezichten lijken wel eens bedreigend, maar zijn plant-
stillevens zijn eerder  vertederend te noemen. Los daarvan heeft hij een zijsprongetje gemaakt 
en de avonturen van een muis geschilderd, geschilderde illustraties humoristisch getoonzet, 
maar de melancholieke ondertoon ontbreekt niet.

Jozephine Wortelboer,  http://www.jozephinewortelboer.nl/
De beelden van Jozephine Wortelboer munten uit door een trefzekere weergave van het 
onderwerp: vogels en vrouwen. Alleen de karakteristieke trekken worden gebruikt. Daardoor 
blijven mens en dier ook in hun abstrahering zeer herkenbaar. De houding, expressie en de 
gang van de vogels zijn bepalend voor het beeld. De waggelende onschuld van de dodo, de 
trotse elegantie van de kraanvogel, de stoere presentatie van de kemphaan worden raak en 
met een liefdevolle humor tot uitdrukking gebracht. Bij de mensen is het niet veel anders. Ook 
zij ”poetsen hun veren op en stralen uit hoe ze zich voelen”. De sculpturen zijn speels en open. 
Het gebruik van de originele bronskleur in combinatie met gepatineerde gedeeltes versterkt de 
spanning en levendigheid van de beelden. Jozephine Wortelboer geeft door haar suggestieve 
manier van vormgeven de kijker de ruimte voor een eigen interpretatie.

Weer zin om te bewegen en wilt u graag in een gezellige en ontspannen sfeer 
uw conditie op peil houden en/of verbeteren? Kom dan donderdags van 10.00-
11.00 uur naar de sporthal aan de Oosterstraat in Sauwerd!

We houden ons bezig met bewegen op muziek met eenvoudige passen, zelfs aerobicsoefe-
ningen gaan we niet uit de weg! Verder doen we oefeningen op gebied van lenigheid, coördi-
natie	en	valpreventie!		Af	en	toe	een	recreatief	spel	en	na	afloop	een	heerlijke	coolingdown.

Plezier en samen bewegen staan voorop! En kom gerust een keer gratis meedoen!

Info:  Pia Deemter,  050-3061816  
         Corry Westerkamp ,  0595-442983      
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Boekspots Adorp

Iedere eerste maandag van de maand kunt u tussen 19.00-20.00 uur uw (oude) boeken in 
Artharpe brengen voor Boekspots.

De inleverdata zijn de maandagen: 4 juni en 2 juli 

In	Artharpe	staan	drie	boekenkasten,	twee	in	de	hal	en	een	derde	in	de	‘huiskamer’	van	het	
dorpshuis. U kunt de boeken die hierin staan vrijelijk meenemen of lenen. We hopen dat door 
schenkingen het aanbod regelmatig gewisseld kan worden.

Geschonken boeken
Vrijwilligers van de boekenpost zijn iedere eerste maandag van de maand van 19.00-20.00 uur 
in Artharpe aanwezig om boeken die u wilt schenken in ontvangst te nemen. We hanteren wel 
wat voorwaarden voor het schenken van boeken:
• alleen	Nederlandse	of	in	het	Nederlands	vertaalde	romans	(geen	non-fictie)
• alleen boeken die in goede staat verkeren
• de medewerkers van de boekenpost beoordelen of een boek geaccepteerd wordt
• de schenker gaat ermee akkoord dat een boek waar geen belangstelling meer voor is, 

weggedaan wordt.

Jaargangen van het blad Krödde

Rinkelt Beumer een aantal ingebonden jaargan-
gen van het blad Krödde ... helaas opgehouden 
te bestaan. Wie zou hij hier een plezier mee kun-
nen doen?

Het gaat om de nummers 105 t/m 136 (dat is het 
laatste nummer). Ze zijn per 2 jaar ingebonden 
en wel van 2008 t/m 2015. 

Wie belang heeft bij deze jaargangen, kan con-
tact opnemen met Rijkelt Beumer via

 rijkeltr@gmail.com

Interview

U was de afgelopen jaren gewend om zo goed als maandelijks in het Contactblad een nieuw 
interview te kunnen lezen van de hand van Bé Kuipers. Maar deze rubriek zal in ieder geval de 
eerstkomende maanden ontbreken. Enerzijds omdat het afnemen van een interview behoorlijk 
wat tijd vergt vanaf het eerste contact om een afspraak te plannen tot en met het aanleveren 
van de tekst. Anderzijds wordt het, na al veel personen geïnterviewd te hebben, steeds moeilij-
ker om mensen te vinden die nog niet geinterviewd zijn en dit wel zouden willen. Vandaar dat 
er op dit moment geen nieuwe interviews gepland zijn.

redactie Contactblad
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Rommelmarkt Sauwerd - Wetsinge

De jaarlijkse rommelmarkt is weer geweest en heeft een mooi bedrag opgebracht. Alles is nog 
niet afgewerkt en de netto opbrengst kan nog niet worden vermeld.  Ook in 2019 hopen we 
weer een rommelmarkt te houden. Tot nadere aankondiging beschikken we evenwel niet over 
opslagruimte. Het inleveren van spullen kan in ieder geval niet voor 1 januari 2019.

Contact: Piet Drijfhout,  050-3061960.

Klaverjasclub Adorp seizoensafsluiting

Op	donderdag	26	april	is	de	laatste	kaartavond	van	dit	seizoen	gehouden	in	’t	Witte	Hoes.	Tij-
dens de avond is de eindstand van de clubcompetitie bekend gemaakt. Kampioen werd Coba 
Hazenberg, terwijl Trees Bos de meeste marsen wist te scoren. Er waren twee prijzen voor 
iedereen: één voor de competitie en één voor de avondprijs. Hieronder de volledige uitslag van 
het seizoen 2017-2018 (naam, punten, marsen):
 
1. Coba Hazenberg 92473 19
2. Trees Bos 90183 29
3. Dina Boskamp 89911 19
4. Luit Raangs 89681  21
5. Peter Stuut 88474 17
6. Arend Rozema 87923 20
7. Nettie Birza 87355 23
8. Dick Mörsing 87242 17
9. Wolter Meijer 87018 26
10.  Appie de Boer 86490 26
11. Hedi Schreijner 86473 19
12. Johan Offringa 86344 20
13. Meta Bodde 86317 16
14. Frits Kruizinga 86091 22
15. Trijn Kruijer 86061 18
16. Robert Drenth 85555 21
17. Alie van Dijken 85015 16
18. Gees Tuinema 83941 17
19. Rens Rozema 83638 13
20. Auktje Wieringa 83319 11
21. Nico Bierling 82735 11
22. Harry Buitenweg 81875 11

Op donderdag 6 september begint het nieuwe kaartseizoen. We starten met de jaarvergade-
ring van 20.00 tot 20.30 uur, waarna er gekaart kan worden om enkele avondprijzen. Tijdens 
de vergadering worden de data voor de clubavonden vastgesteld. Op de volgende clubavond 
beginnen we met de competitie 2018-2019. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
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LAOMAS zoekt leden en helpers

In het voorjaar van 1992 stonden de spelers van LAO-
MAS voor het eerst op de planken. Maanden gerepeteerd 
voor één uitvoering. Er is veel veranderd door de jaren 
heen. Er kwam een regisseur die ons naar een hoger 
plan heeft getild. Eén optreden in een seizoen werden 
er meer, de regio waar we gingen optreden werd steeds 
groter. En, als klap op de vuurpijl stonden we in 2012 voor 
het eerst op het grote podium van theater de Molenberg 
in Delfzijl.  Een geweldige ervaring.

Maar, vòòr je op het podium staat, moet er veel gebeuren. Natuurlijk, er moet en boekjes ge-
lezen worden, soms veel boekjes. Past het stuk bij ons, hebben we de geschikte spelers voor 
de rollen die vertolkt moeten worden? En, als de keuze gemaakt is, moeten er teksten geleerd 
worden, er wordt geregisseerd, de kleding in orde gemaakt, het decor wordt ontworpen en 
gemaakt, de organisatie er om heen, er komt veel bij te kijken.

Toneelspelen is niet alleen een stuk tekst uit je hoofd leren maar er komt veel meer bij te kijken. 
Er zijn niet alleen spelers nodig maar ook handige mensen die een decor kunnen ontwerpen 
èn maken. Er moeten bouwers en sjouwers zijn voor de opbouw van het decor op de diverse 
speelplekken. Het licht moet geregeld worden evenals het geluid. 

Kortom, een hele organisatie maar het brengt heel veel gezelligheid met zich mee. Lijkt toneel-
spelen je wat, spreek je Gronings, ben je creatief, handig, sterk, neem eens contact met ons 
op! En weet ook dat je heel veel mensen een prachtige avond biedt……………….

 www.laomas.nl 

Concert Vincent van der Aa, Manon Bergstra en Inge Muntendam

Op zondagmiddag 27 mei 2018 een prachtig concert van Vincent van der Aa, Manon Bergstra 
en Inge Muntendam in 't Sael. 't Sael is het middeleeuwse voorhuis van de monumentale pas-
torie in Groot Wetsinge. Dit concert begint om 15.00 uur.

Vincent van der Aa – Luit
Manon Bergstra – Sopraan
Inge Muntendam – Viool

Dit prachtige Trio zal oude muziek ten gehore bren-
gen met onder andere werken van Henry Purcell, John 
Dowland, Francesco S. Geminiani, Gustav Holst en 
Johann Sebastian Bach.

Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hapjes pas-
send bij de muziek. De mooie muziek, de heerlijke 
hapjes en de intieme sfeer zorgen voor een prachtige 
middag.

De datum is zondag 27 mei om 15.00 uur.

Deze voorstelling kost €15,00 inclusief hapjes. Tij-
dens de pauze serveren wij hapjes passend bij de tijd 
of thema van de muziek.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u 
verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is re-
serveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en  
050-306 21 96
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Boekje met Groningse verhalen van Bé Kuipers

Het nieuwste boekje van Bé Kuipers heeft als titel gekregen “Gekmanswaark”. Het zijn korte 
verhalen in het Gronings, die ook in het Contactblad hebben gestaan. Verder zijn de meeste 
verhalen ook gepubliceerd in het Groningstalige tijd-
schrift Krödde en in zijn digitale opvolger Oader. Ook 
zijn een paar verhalen gepubliceerd in het tijdschrift 
voor taal en cultuur Toal en Taiken. 

Het boekje is te verkrijgen in de boekhandel en kost € 
9,95. Maar het is ook bij Bé Kuipers verkrijgbaar, te be-
stellen via:  be.kuipers@gmail.com,  050 3061721, 
of  gewoon afhalen:  Noorderweg 13 in Sauwerd.

Muziekvereniging Adorp zoekt nieuwe leden

Muziekvereniging Adorp is heel hard op zoek naar nieuwe leden. Ben jij een beginnende of 
ervaren muzikant en bespeel je een instrument die bij harmonie-, fanfare-en brassband mu-
ziek gebruikt wordt? Dan zoeken wij jou!

Wie zijn wij? We zijn een kleine vereniging waarbij gemoedelijkheid en gezelligheid voorop staat.

Wat doen wij? We	organiseren	zelf	concerten	in	informele	sfeer	met	pakkende	thema’s	en	
een zeer enthousiast publiek.

In november 2018 organiseren we een groot project 
samen met een bekende Groninger Artiest.
Jouw inbreng is belangrijk; onze leden kiezen muziekstukken 
die ze leuk vinden.

We repeteren op maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur 
onder de zeer enthousiaste en inspirerende leiding van John 
Schreurs. Vlak voor een concert repeteren we vaak nog 1x 
per week extra. 

1x per jaar gaan we gezellig met elkaar een weekend naar Duitsland en na de zomer organi-
seren we een BBQ.

Om extra inkomsten te genereren halen we eens per 2 maanden met elkaar het oud papier op 
in Adorp.

Wat bieden wij nieuwe leden:
• Je krijgt gratis een goed instrument en toebehoren van ons in bruikleen
• We verlengen in 2018 de gratis proefperiode van 1 maand naar 3 maanden.
• Breng je een nieuw lid mee naar onze vereniging die minimaal een half jaar lid van onze 

vereniging blijft? Dan ontvang jij als lid een geschenkbon t.w.v. €15,=
• Als je lid wordt ontvang je van ons een verenigingsjas met logo.

Voor meer informatie:
zie onze Facebookpagina en neem contact met ons op via

  muziek-adorp@outlook.com of bel of app ons via

 06-54292243 (Rolinda)
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Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties

Rode Kruis afdeling  Noord West Groningen zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden 
en mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie. 

Afgelopen jaar waren er ook weer leuke uitstapjes Daarom willen we dit jaar  weer  7x een  
dag/middag uitje gaan organiseren.  Deze uitjes zijn voor ouderen, alleenstaanden en mensen 
met een lichte handicap, rolstoelgebruik kan in overleg. De vrijwilligers van Rode Kruis in De 
Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.

De volgende dagen staan op de agenda:

 ¾Woensdag 13 juni:       Bad Nieuweschans
 ¾Woensdagmiddag 12 september: Coendersborg Nuis
 ¾Woensdag 10 oktober:     Stamppot buffet + Joods schooltje
 ¾Woensdagmiddag 7 november:  Zilversmid Zeerijp
 ¾Woensdagmiddag 12 december:  Kerstshoppen Tuinland Groningen

Middaguitjes zijn ongeveer van 13.00-17.00 uur. De daguitjes vanaf  9.00-17.00 uur

Vervoer wordt ook dit jaar weer verzorgd door het Rode Kruis.

Opgave en informatie bij:
 Hennie Wijbenga    0595 402600 / 06 51159922
 Agnes Buikema   050 3061678

Bijzondere vakanties
Via het landelijke Rode Kruis kunt u ook dit jaar weer mee met bijzondere vakanties. Deze 
vakanties zijn speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap; er 
is 24 uur per dag zorg aanwezig. U kunt het hele jaar door een midweek boeken naar hotel 
IJsselvliedt in Wezep of hotel De Valkenberg en hotel De Paardestal beide in Rheden.

Heeft u belangstelling voor één van de vakanties  U kunt zich direct aanmelden of eerst meer 
informatie aanvragen. Informatie is te vinden op  www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties

Reumafonds haalt € 338 euro op in Adorp

Het Reumafonds bedankt alle collectanten en inwoners van Adorp voor hun grote inzet en 
bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 19 tot en met 24 maart 2018 
hebben zij met elkaar in totaal € 338 euro opgehaald (30% meer dan vorig jaar).
Met	deze	donaties	kunnen	onderzoeken	worden	gefinancierd	die	de	oorzaak	van	reuma	kun-
nen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. Dit helpt het leven 
van 2 miljoen Nederlanders te verbeteren.

Meest voorkomende chronische ziekte 
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. 
Wist u dat 1 op 9 Nederlanders kampen met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde 
artritis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose reuma. Daarmee is reuma 
de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma 
vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot. Tweederde (69%) van reumapatiënten 
wordt beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit.

Steun van iedere Nederlander nodig
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig in de zoektocht naar betere behandelme-
thoden. Daar kunt u via de collecte aan bijdragen. Verder geeft het Reumafonds ook voorlich-
ting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen 
met reuma in de politiek en zorg. Samen zetten we ons in voor een beter leven met reuma 
vandaag. Steunt u ons ook? Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. /  www.
reumafonds.nl
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VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN
In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen, 
die in Nederland op een adres staat ingeschreven. Het gaat hierbij niet alleen om uw adres-
gegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd 
partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. De gemeente Winsum gaat zeer zorgvul-
dig om met de persoonsgegevens van haar burgers. Wij zijn terughoudend met het verstrek-
ken van gegevens aan derden. 
Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u 
dan contact op met het Klantcontactcentrum. Bent u inwoner van de gemeente Winsum, dan 
kunt u uw persoonsgegevens eenmalig kosteloos opvragen. U moet zich dan wel legitimeren. 
U kunt uw gegevens ook digitaal opvragen via onze gemeentewinkel op  www.winsum.nl. 
Hiervoor heeft u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Constateert u onjuistheden, 
dan kunt om correctie vragen.

Verzoek om geheimhouding
U kunt de gemeente verzoeken om geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Dit heet 
het recht tot geheimhouding. Geheimhouding is echter niet in alle gevallen mogelijk.
Wanneer een derde (bijv. een advocaat of een curator) om uw gegevens vraagt, zal het ge-
meentebestuur een afweging moeten maken tussen uw belang en het algemene belang van 
de aanvrager. In voorkomende gevallen zal het gemeentebestuur altijd om uw zienswijze vra-
gen, voordat besloten wordt om tot verstrekking van gegevens over te gaan. Tegen een besluit 
tot verstrekking staat beroep bij de rechtbank open.

Opvragen overzicht verstrekte gegevens
U kunt jaarlijks een overzicht opvragen aan wie in het afgelopen jaar uw persoonsgegevens 
zijn verstrekt. U krijgt dan binnen vier weken dit overzicht kosteloos toegestuurd.

Aanvraagformulieren op   www.winsum.nl
De volgende formulieren zijn digitaal beschikbaar op  www.winsum.nl - Gemeentewinkel  
Aanvraagformulier geheimhouding: Gebruik hiervoor de gele button “Product bestellen”.
Aanvraagformulier persoonsgegevens opvragen / overzicht opvragen aan wie het afgelopen 
jaar de persoonsgegevens zijn verstrekt: Informatie basisregistratie personen (BRP) opvra-
gen. Gebruik hiervoor de gele button “Eigen gegevens opvragen”
De aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum.

Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact op nemen met het Klantcontactcentrum, 0595-447777.

Informatie over persoonsgegevens

UITSCHRIJVINGEN ZONDER AANGIFTE VAN VERHUIZING

De gemeente  heeft de plicht ambtshalve  opname gegevens over vertrek van inwoners bekend 
te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder aangifte van 
verhuizing te hebben gedaan.
Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een overzicht van deze gegevens.
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VERLIES OF DIEFSTAL NEDERLANDS IDENTITEITSBEWIJS
Bij verlies of diefstal van een identiteitsbewijs kunt u direct naar de gemeente. Daar vult u 
een verklaring van verlies of diefstal in. Daarna kunt u meteen een nieuw identiteitsbewijs 
aanvragen. Wel blijft het verstandig om bij diefstal, overvallen en andere misdrijven aangifte 
te doen bij de politie. Raakt u uw identiteitsbewijs in het weekend of op een feestdag kwijt en 
is er geen gemeenteloket open? Dan kunt u naar de politie, die hier een mutatie van maakt. U 
kunt daarna alsnog naar de gemeente om de vermissing te melden en een nieuw document 
aan te vragen.
Misbruik
Misbruik en valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert 
de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik 
stelt de politie een onderzoek in.
Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. Of bel met het Klantcontactcentrum,  0595- 
447777.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN 
Als u iets bent verloren, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Zodra er iets is gevonden dat 
lijkt op het voorwerp dat u kwijt bent, kunt u komen kijken. Als het inderdaad van u is, dan mag 
u het meenemen. Geef het ook aan ons door als u iets vindt. 
Op  www.winsum.nl staat de lijst met gevonden en verloren voorwerpen. Type in de zoek-
balk in: gevonden voorwerpen. De lijst verschijnt dan op uw scherm. Hier vindt u ook een for-
mulier waarmee u verloren of gevonden voorwerpen aan ons kunt melden.

UITGIFTE VAN VERWIJDERDE FIETSEN NU OP AFSPRAAK
Fietsen die fout of te lang gestald staan, geven een rommelig straatbeeld, kunnen de door-
gang beperken en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Winsum wil graag een net 
en	veilig	stationsgebied.	Daarom	worden	fietsen	die	verkeerd	gestald	staan	bij	de	stations	in	
Winsum,	Baflo	en	Sauwerd	verwijderd.	Het	gaat	om	fietsen	die	niet	in	de	metalen	gleuf	in	het	
fietsenrek	staan	of	te	lang	op	één	plek	staan	gestald.	Vanaf	1	mei	2016	kunt	u	uw	verwijderde	
fiets	op	variabele	tijden	ophalen,	na	het	maken	van	een	afspraak.	Hiermee	komen	de	vaste	
afhaaltijden te vervallen.
Eerst een waarschuwing
Heeft	u	uw	fiets	fout	gestald?	Dan	wordt	uw	fiets	gelabeld	en	krijgt	u	6	uur	de	tijd	om	uw	fiets	
op	de	juiste	manier	te	stallen.	Gebeurt	dit	niet,	dan	wordt	de	fiets	verwijderd.
Uitgifte alleen op afspraak
Verwijderde	fietsen	worden	opgeslagen	in	het	fietsendepot	bij	de	afdeling	Beheer	en	Onder-
houd	aan	de	Schouwerzijlsterweg	8a	in	Winsum.	U	kunt	uw	fiets	alleen	op	afspraak	ophalen.	
Is	uw	fiets	verwijderd,	maak	dan	een	afspraak	via	ons	algemene	telefoonnr.	 0595 447777. 
U kunt ook langskomen bij ons Klantcontactcentrum om een afspraak te maken. Na betaling 
van	de	verwijderingskosten	van	€	25	krijgt	u	uw	fiets	dan	weer	mee.
De	gemeente	is	wettelijk	verplicht	om	de	verwijderde	fietsen	13	weken	te	bewaren.		Fietsen	die	
langer dan 13 weken in het depot zijn opgeslagen worden naar Ability gebracht. De medewer-
kers	van	Ability	knappen	de	fietsen	op,	waarna	ze	worden	verkocht.
Brede banden, ligfietsen en bromfietsen
Bij	station	Winsum	is	achter	het	gebouw	De	Beurs	een	aparte	plek	voor	fietsen	met	extra	brede	
banden,	ligfietsen	en	bromfietsen.	Die	passen	vaak	niet	in	de	rekken,	maar	zo	kunnen	ze	toch	
gestald	worden.	Bij	de	stations	Sauwerd	en	Baflo	kunnen	mensen	dit	soort	fietsen	in	het	ver-
lengde van de stalling neerzetten, zodat ze geen overlast veroorzaken. Fietsen met een brede 
mand aan het stuur kunnen met het achterwiel in een rek worden geplaatst.
Bovenste rekken
Maakt	u	voor	het	stallen	van	uw	fiets	ook	gebruik	van	de	bovenste	rekken.	Deze	rekken	zijn	
makkelijk te gebruiken door het handvat uit te trekken, zodat het rek naar beneden komt. Er is 
niet	veel	kracht	nodig	om	een	fiets	bovenin	het	rek	te	krijgen.	Bij	de	rekken	hangt	een	uitleg,	
zodat u kunt zien hoe het werkt.
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HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schou-
werzijlsterweg  8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieron-
der leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. Naast chemisch afval kunt u bij het 
gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot 
inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u een verwijderingsbijdrage. Daardoor 
moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor 
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel Niet
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten 
inleveren)
Benzine;	motorolie;	afgewerkte	olie;	remolie;	oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel;	-ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook 
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur

Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met 
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar

LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
Op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/winsum vindt u uw persoonlijke afvalwijzer. Vul 
uw adres en postcode in en u ziet, wanneer de grijze en wanneer de groene container wordt 
geleegd. Ook kunt u uw ledigingen raadplegen; daarvoor moet u eerst inloggen met uw DigiD 
inlogcode.
Heeft u nog geen DigiD inlogcode, dan kunt u deze gratis aanvragen bij  www.digid.nl. 

1 keer per jaar een aanslag
Omdat u uw ledigingen kunt raadplegen via de persoonlijke afvalwijzer, stuurt de gemeente u 
nog	maar	1x	per	jaar	een	aanslag	voor	de	door	u	aangeboden	containers	en	kilo’s.	Dat	gebeurt	
achteraf, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. 

BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoor-
beeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of 
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga 
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.

Informatie over afvalinzameling en recycling
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SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
U kunt uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat in 
Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze locatie. Voor 
tarieven en meer informatie zie  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.

MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!
Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilig wijze worden ingeleverd. Dit in 
verband met besmettingsgevaar voor mensen die ermee in aanraking kunnen komen. In de in-
stallatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan. 
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal 
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen 
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdag-
middag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op 
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te 
verzamelen	in	bv.	een	lege	fles	van	wasverzachter	of	vloeibaar	wasmiddel.	Deze	zijn	ook	zo	
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken. 

OUD/KAPOT TEXTIEL? GOOI HET IN DE SYMPANYCONTAINER
Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland met 
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel wordt gesorteerd en 
verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven en tweedehandswinkels in binnen- en buiten-
land. Sympany is ontstaan door de fusie van de stichtingen Humana en KICI per 1 januari 
2015. Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel gerelateerde project-
en in Afrika en India. Zelfredzaamheid en duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel 
in de containers van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten. 
Textiel doneren
Sympany accepteert alle soorten textiel, ook wanneer het niet herdraagbaar is. Kijk voor meer 
informatie en de dichtstbijzijnde container op  http://www.sympany.nl/vind-een-container

ASBEST
Asbest of op asbest lijkend materiaal gevonden? Eerst naar uw gemeente en dan naar de 
milieustraat!
Asbest vormt een groot risico voor uw gezondheid en dat van anderen. Daarom gelden er 
regels voor het verwijderen en storten van asbest en van asbestgelijkend materiaal, zoals 
Eterniet-golfplaten.
1. Asbest verwijderen? Neem eerst contact op met uw gemeente. Een specialist van de ge-
meente	bepaalt	of	een	‘melding’	volstaat	of	dat	u	een	omgevingsvergun-ning	moet	aanvra-
gen. Deze melding is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.

2. Op  www.omgevingsloket.nl kunt u digi-taal een omgevingsvergunning aanvragen.
3. Volstaat een melding? Dan ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier.
4. Dit meldingsformulier is nodig om asbest (kosteloos) in te leveren op de milieustraat.
5. Verpak het materiaal dubbel in goed afgesloten doorzichtige folie, met daarop stickers ‘Pas 
op:	Asbest’.	Plastic	en	stickers	zijn	gratis	verkrijgbaar	bij	uw	gemeentewerkplaats.	Kleine	
pakketten kunt u zelf in de asbestbak deponeren; grote pakketten kunt u het best op een pal-
let of een paar balkjes leggen, zodat ze met de kraan van het aanhangertje kunnen worden 
getild.

6. Als u het materiaal niet als particulier mag verwijderen dan bent u verplicht een gespeciali-
seerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen en afvoeren van asbest.

Op de milieustraat wordt asbest of asbest-gelijkend materiaal alleen geaccepteerd met een 
meldingsformulier en als het is ingepakt. Als u zich aan deze spelregels houdt, zijn er geen 
kosten aan verbonden.
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informatie over subsidies

SUBSIDIE VOOR UW BUURT
Voor kleinschalige buurtinitiatieven kunt u subsidie aanvragen. Wilt u bijvoorbeeld een zwerf-
vuilactie organiseren? Of kinderspelen, of activiteiten op het gebied van duurzaamheid? Vraag 
dan subsidie aan uit het leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven.
Voorwaarden
Per activiteit of project kunt u maximaal € 1000,-- aanvragen voor materialen, ruimte en organi-
satie. Heel belangrijk is dat u samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende 
draagvlak is in de buurt. U kunt maximaal twee keer voor een zelfde project of activiteit subsi-
die krijgen.
Aanvragen
U kunt de subsidie aanvragen via www.winsum.nl/subsidie. 
De gemeente heeft jaarlijks in totaal € 20.000,-- beschikbaar voor buurtinitiatieven. Na het be-
reiken van dit subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen subsidie 
meer, ook al voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden. U kunt uw aanvraag het hele jaar door 
indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

SUBSIDIEREGISTER
Op  www.winsum.nl/subsidies vindt u een overzicht van subsidies, tegemoetkomingen en 
financiële	regelingen.	Bezoek	onze	subsidiepagina,	misschien	komt	u	ook	in	aanmerking	voor	
een bijdrage!

INCIDENTEEL SUBSIDIEPLAFOND BEREIKT
Voor het jaar 2017 was €15.000, - beschikbaar gesteld voor incidentele subsidies op het ge-
bied van jeugd, ouderen en zorg, sport en recreatie, cultuur en educatie. Dit subsidieplafond 
is bereikt. Dit betekent dat hiervoor het jaar 2017 voor deze onderwerpen geen subsidie meer 
verleend kan worden. 
Subsidie voor buurtinitiatieven en sportstimulering nog wel mogelijk
U kunt nog wel subsidie aanvragen uit het leefbaarheidsbudget. Dit is bedoeld voor kleinscha-
lige buurtinitiatieven, zoals een zwerfvuilactie, kinderspelen of activiteiten op het gebied van 
duurzaamheid.
Ook is er nog subsidie beschikbaar in het sportstimuleringsfonds. Misschien hebt u ideeën 
om inwoners die nog niet sporten of bewegen in actie te laten komen. Bijvoorbeeld door aan 
de slag te gaan met ouderen binnen uw vereniging. Of plannen voor schoolsport, gezond-
heidslessen op school, skeelerclinics etc. Dan kunt u subsidie uit het sportstimuleringsfonds 
aanvragen. 
Aanvragen
Kijk voor meer informatie en aanvraagformulieren op  www.winsum.nl, in de gemeentewin-
kel bij Sportstimulering, subsidie of bij Buurtinitiatieven, subsidie.

VOOR STARTERS EN BLIJVERS
Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelf-
standig thuis kunt blijven wonen.
• Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen
• Verantwoorde	financiering	voor	ouderen
• Betalen vanuit leningsbedrag, voorschieten niet nodig
Wilt u juist voor het eerst een huis kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? 
Met de Starterslening financiert u de aankoop van uw eerste woning.
• Uw eerste koopwoning toch haalbaar
• Van toepassing op nieuwbouw, bestaande bouw en verkoop van huurwoningen
• Betrouwbare	financiering	dankzij	de	Nationale	Hypotheek	Garantie
Kijk voor meer informatie en aanvraagformulieren op  www.winsum.nl/subsidies.
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GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Dis-
criminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis 
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze 
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl 
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie 
melden’	gratis	worden	gedownload	via	de	Iphonestore	en	Androidstore.	De	applicatie	is	ontwik-
keld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

NL-ALERT: WAARSCHUWING VIA DE MOBIELE TELEFOON
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft 
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen 
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te 
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied 
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin 
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen 
bereikt en beter geïnformeerd. 
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier 
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.

BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een 
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld 
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omge-
ving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar 
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te 
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of 
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij 
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernet-
mail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoor-
beeld een woninginbraak of een brandstichting. 
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onder-
deel	van	het	politieonderzoek.	Bij	een	Burgernet-mail	wordt	geen	afloopbericht	verzonden.	Dit	
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt 
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samen-
werking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich 
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog 
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar  
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!

Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
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BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart	u	conflicten	in	uw	buurt?	Dan	kunt	u	Buurtbemiddeling	inschakelen.	Vrijwillige	buurtbe-
middelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er 
voor	specifieke	situaties,	zoals	geluidsoverlast,	parkeer-	en	stankoverlast,	huisdierenoverlast,	
intimidatie	en	andere	onderlinge	conflicten.	De	buurtbemiddelaars	worden	begeleid	door	de	
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook be-
reid bent om met uw  buren te praten over mogelijke oplossingen. 
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of 
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  buurtbemiddeling@s-w-d.nl.

BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR 
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente 
Winsum	is	daarom	een	buitengewoon	opsporingsambtenaar	(BOA)	ingezet	om	‘kleine’	over-
tredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast 
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst 
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de 
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de 
omstandigheden. 
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor 
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan 
gerust aan. Hij staat u graag te woord.

IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777 
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is. 
Ervaart u overlast in uw omgeving?  Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op  
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen 
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee 
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.

CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De	gemeente	controleert	op	fout	geparkeerde	fietsen	in	de	stationsgebieden.	De	toezichthou-
der	controleert	of	de	fietsen	in	de	rekken	staan.	Zo	niet,	dan	krijgt	de	overtreder	een	herstelter-
mijn	waarin	hij	de	fiets	zelf	kan	weghalen.	Gebeurt	dat	niet,	dan	wordt	de	fiets	verwijderd.
Is	uw	fiets	verwijderd,	dan	kunt	u	deze	na	betaling	van	de	verwijderingskosten	van	€	25,00	
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend 
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.

Informatie over omgeving en buurt
MELDINGEN DEFECTE STRAATVERLICHTING RECHTSTREEKS NAAR AANNEMER
Wilt u melding maken van kapotte straatverlichting? Dan kunt u dit via  www.winsum.nl direct 
online melden bij de aannemer die het onderhoud verricht. Dit kan op elk gewenst moment, 
juist ook als het buiten donker is en defecten aan de straatverlichting duidelijk zichtbaar zijn. U 
kunt het lichtmastnummer invullen of een straatnaam kiezen. Bij deze laatste optie verschijnt 
er een kaart waarop u de lantaarnpaal kunt aanwijzen. Is er al een storing gemeld over de 
lantaarnpaal? De status van de afhandeling is direct te zien, opnieuw melden is niet mogelijk.
Een externe aannemer zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de openbare 
verlichting in de gemeente Winsum. De afhandelingstermijn is afhankelijk van het type storing/
defect en de weersomstandigheden. Normaliter heeft de aannemer 10 werkdagen de tijd om 
de storing te verhelpen.
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PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door 
auto’s.	De	auto’s	staan	dan	geheel	of	gedeeltelijk	op	de	stoep	geparkeerd.	Hierdoor	moeten	
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een 
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als 
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep. 
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u 
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit, 
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een 
blauw	verkeersbord	met	een	‘P’	staat	mag	u	alleen	in	de	parkeervakken	parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert 
u op de stoep, dan riskeert u een boete van € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar het mag. 
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!

HONDEN UITLATEN
Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er 
veel ruimte.  Toch blijven hondenpoep en loslopende honden in de 
openbare ruimte voor veel inwoners een bron van ergernis. Inwoners 
met én inwoners zonder hond willen van Winsum genieten. Laten we 
daarom samen zorgen voor een schone en prettige omgeving.

Wij vragen u als hondeneigenaar om u aan een aantal spelregels 
te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom, op de openbare weg altijd 

aan. Ook voetpaden horen bij de openbare weg.
• Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Wel bent u als 

hondenbezitter verantwoordelijk voor uw hond. Zorg ervoor dat uw 
hond op de  paden blijft en niet in het weiland terechtkomt. Gebeurt dit toch, dan kunt u 
hiervoor een bekeuring krijgen.

• Zorg ervoor dat uw hond zijn behoefte niet doet op de weg, het voetpad of op en rondom een 
kinderspeelplaats. Een hond ziet niet waar het wel of niet mag. U als eigenaar kunt uw hond 
daarin sturen.

• Ruim zelf de hondenpoep op. Dit kan bijvoorbeeld met een speciaal hondenpoepzakje. Als 
uw hond zijn behoefte doet  op speelplaatsen of op openbare wegen waar ook voetgangers 
komen, riskeert u een bekeuring.

Hou rekening met anderen
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn. Maar niet iedereen voelt zich prettig 
bij loslopende honden. Ook al is een hond niet agressief van aard, dan nog kan een ander 
schrikken van een hond. Of de hond schrikt en vertoont hierdoor onverwacht gedrag. Ga 
daarom niet zonder een lijn van huis en zorg dat u uw hond onder controle heeft. Zijn er wan-
delaars of mensen met kinderen in de buurt? Lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en 
hou uw hond kort.

Verboden voor honden
Wist u dat het in alle speeltuinen en op of in als zodanig ingerichte kinderspeelplaatsen, speel-
weides en zandbakken in de gemeente Winsum verboden is voor honden?

Wandelroutes
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of mogen honden alleen aangelijnd 
komen. Houdt u hier rekening mee?

	

Mijn baasje schept op!
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ENERGIELOKET
Heeft u vragen over energiebesparing en –opwekking? Dan kunt u terecht op  www.winsum.
nl/energieloket. Gemiddeld geven huishoudens één maandsalaris per jaar uit aan energie. 
Veel woningeigenaren lopen met de gedachte om energiebesparende maatregelen te treffen, 
maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Welke maatregelen lonen in je huis? Hoe 
zoek je een goede aannemer uit? Hoe kom je aan een energielabel? Hoe vraag je subsidie of 
een lening aan? Op  www.winsum.nl/energieloket vindt u de antwoorden. Doe bijvoorbeeld 
een energiecheck: aan de hand van uw jaarrekening krijgt u snel in beeld wat mensen in een 
vergelijkbare woonsituatie kwijt zijn aan hun energierekening. Ook kunt u online een quickscan 
van uw woning laten uitvoeren.

Informatie over energie(besparing)

	

AVONDJE WEG? LICHT AAN EN DEUR OP SLOT! 
De gemeente vraagt al haar inwoners om het samen de inbreker niet 
te	makkelijk	te	maken.	Ook	als	u	’s	avonds	even	niet	thuis	bent.	Om	
een	inbraak	te	voorkomen	als	u	’s	avonds	weg	bent,	is	het	belangrijk	
dat u de volgende maatregelen neemt:
• Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde 
indruk	maakt,	schrikt	dat	af.	Als	u	’s	avonds	weg	bent,	laat	daarom	
altijd	een	lamp	aan.	Als	u	van	’s	ochtends	vroeg	tot	’s	avonds	afwezig	
bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de buiten-
lamp niet.
• Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai de sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- en 
sluitwerk. 
• Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat als u niet thuis bent en ze een verdachte situatie bij uw huis zien, zoals 
bijvoorbeeld glasgerinkel, gestommel of als ze onbekende personen rond uw huis zien lopen, 
ze direct 112 moeten bellen. Deze oproepen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie. 
Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
• Wèl thuis? Let op insluipers!
Ramen en deuren staan vaker open met mooi weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken 
uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Als u 
naar boven gaat om bijvoorbeeld de was op te hangen en uw deuren los zijn, kan men zo bij 
u binnen wandelen. Doe uw deuren en ramen op slot. Ook al gaat u maar heel even naar de 
buren of boodschappen doen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.

Samen maken we het de inbreker niet te makkelijk. Een goed beveiligde woning én uw op-
lettende gedrag zorgen voor maximaal 90% minder kans op een inbraak. Zorgt u voor 
goedgekeurd hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren. 

Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en het ® teken. Door het hele land zijn Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven gevestigd. Zij kunnen u hierbij helpen. 

Kijk voor meer preventietips op  www.politiekeurmerk.nl.

Inbraakpreventie
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ONKRUIDBESTRIJDING NIET MEER CHEMISCH
De gemeente Winsum zet nu alternatieve methoden in. Deze methoden zijn minder effectief; 
om hetzelfde straatbeeld te houden moet het onkruid vaker worden bestreden. Met behulp van 
machines wordt het onkruid onder andere bestreden met hete lucht en branden. Hierdoor gaan 
vooral bovengrondse plantendelen dood. Sommige onkruiden gaan in de wortel niet dood en 
komen weer terug. Ook zijn er gebieden waar de gemeente het onkruid met een staalborstel 
uit de voegen veegt. De onkruidbestrijding richt zich voornamelijk op de goten en de trottoirs. 
Daar groeit het meeste onkruid. Onkruid in de goten kan het waterafvoer belemmeren. De 
straten worden met veegmachines regelmatig geveegd. Om zoveel mogelijk onkruidresten en 
zaden te verwijderen vinden de veegrondes in samenhang met de onkruidbestrijding plaats. 

Groenbeheer

ESSENTAKSTERFTE 
In Nederland zijn veel essen aangetast door de Essentaksterfte. De Essentaksterfte is het 
gevolg van een schimmelaantasting.Vaak sterft een aangetaste boom na verloop van tijd af. 
Slechts een heel gering percentage is bestand tegen de Essentaksterfte. Uit de meest recente 
bomeninspectie blijkt dat er in de gemeente Winsum dit jaar ongeveer 160 essen gekapt moe-
ten worden. Dat is 15% van alle geïnspecteerde essen. In vergelijking met voorgaande jaren 
is	dit	een	flinke	toename.	In	dit	aantal	zijn	essen	in	bosjes	niet	meegerekend.	Om	risico’s	te	
vermijden zal de gemeente eerst dode takken verwijderen. Wanneer dit niet meer afdoende is 
moet de gemeente helaas overgaan tot kappen. 
Kappen en herplanten
De verwachting is dat de komende jaren een groot aantal essen gekapt moet worden. De es is 
in de gemeente Winsum een beeldbepalende boom: het bomenbestand bestaat voor 35% uit 
essen. Om de bomenstructuur in stand te houden zal herplant plaatsvinden. Zo lang er geen 
resistente essen zijn, kiezen we bij herplant voor andere boomsoorten.

KAP- EN SNOEIPROGRAMMA
Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud, Ability en andere bedrijven 
gesnoeid. In het Snoeiprogramma 2017 - 2018 staan de werkzaamheden, met een omschrij-
ving van de gebruikte werkmethodes per type beplanting. U vindt het volledige programma op 
 www.winsum.nl.
Wegens essentaksterfte worden er essen gekapt, o.a.:
in Adorp: Torenweg, De Vang, Spoorlaan, Munnikeweg en Hekkumerweg
in Sauwerd: Plantsoenweg
in Wetsinge: Karspelweg
Wegens bloedingsziekte worden er kastanjes gekapt, o.a.:
in Adorp: Torenweg
Wegens zwam en/of andere aandoening worden diverse soorten bomen gekapt, o.a.:
in Adorp: Wierumerschouwsterweg
in Sauwerd: Stationsstraat
Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum  0595-447777.
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