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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 biblio-
theek 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.

Meld je aan voor verdiepingscursus freerunning

Regelmatig wordt er bij de buurtsportcoaches van Winsum Vitaal en bij Turning Winsum ge-
vraagd naar freerunning. Helaas is er in Winsum nog geen trainer opgeleid die deze lessen 
mag geven. Daarom biedt Winsum Vitaal in samenwerking met Turning Winsum nu voor geïn-
teresseerden een verdiepingscursus freerunning aan.

De cursus vindt plaats op zaterdag 23 maart van 11.00 tot 17.00 uur en kost € 175. Dit bedrag 
is inclusief lunch en cursusmap.

Het hebben van een lesbevoegdheid is een vereiste. Als je belangstelling hebt voor andere 
trainerscursussen dan kun je dit ook laten weten. Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de 
verdiepingscursus dus geef je snel op. Voor vragen over de cursus of om je aan te melden mail 
je met Annemiek ( annemiek@winsumvitaal.nl).

COMPENSATIE EIGEN RISICO VOOR CHRONISCH zIEKEN EN GEHANDICAPTEN 
Inwoners van Het Hogeland met een minimaal inkomen en hoge zorgkosten ontvangen ook in 
2019 financiële compensatie. Dat heeft het college besloten. De regeling voor 2019 is dezelfde 
als die  die voor 2018 gold.
Het college wil hiermee voorkomen dat deze groep inwoners financiële problemen krijgt of 
zorg gaat mijden omdat daarvoor de financiële middelen ontbreken.
Inwoners die gebruik willen maken van deregeling kunnen een aanvraag over het jaar 2019 tot 

BEzWAREN TEGEN VERKEERSMAATREGELEN IN ADORP (BESLUIT 19 FEBRUARI)
In het kader van de herinrichting van de N361 heeft de provincie besloten de aansluiting van 
de Molenweg Noord op de N361 te Adorp op te heffen. Hiermee wil de provincie de verkeers-
veiligheid op de N361 vergroten en de leefbaarheid en de woonkwaliteit in het dorp verbe-
teren. Om de verkeersveiligheid vanaf de zijde van de Molenweg te waarborgen, heeft het 
college van B&W besloten een aantal verkeersborden en palen aan de Molenweg te plaatsen. 
Een groot aantal inwoners van Adorp heeft tegen dat besluit bezwaar gemaakt. Veel bezwaren 
zijn niet-ontvankelijk verklaard omdat de bezwaarmakers als ‘niet-belanghebbend’ zijn aange-
merkt. Andere bezwaren werden ongegrond verklaard. Het college volgt hiermee de adviezen 
van de bezwarencommissie. 


