Weeknummer: 14

I Openbare commissievergadering
De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 8 april 2019 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
U bent vanaf 19.30 uur welkom.
Agenda
• Rapport Nationale Ombudsman over de toegang tot
schuldhulpverlening, toegespitst op de situatie in
Loppersum
• Beheer Openbare Ruimte, stand van zaken en organisatie
De volledige agenda staat op www.loppersum.nl.
Spreekrecht
Informatie hierover ontvangt u van de griffier. Hij is bereikbaar via griffie@loppersum.nl of via 0596-548200.
Aanmelden spreekrecht kan tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen.
Aanvragen omgevingsvergunning
(datum is datum ontvangst)
• 13 maart 2019, plaatsen hotspotbord lang het Boterdiep,
t.h.v. Molenweg 16 in Middelstum;
• 20 maart 2019, vervangen dak van schuur,
Kampweg 1 in Stedum;

De Jacobuskerk van Zeerijp

• 20 maart 2019, vernieuwen gevels van schuur,
Onderdendamsterweg 13 in Middelstum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 27 maart 2019, bouwen van 8 woningen,
Ticheldobbe 9 t/m 23 in Middelstum;
• 27 maart 2019, bouwen van 8 woningen,
Ticheldobbe 1 t/m 7 en 25 t/m 31 in Middelstum;
• 27 maart 2019, plaatsen dakopbouw en verlengen van de
kap, Molenweg 12 in Middelstum.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum.
Geweigerde omgevingsvergunning
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 27 maart 2019, plaatsen (tijdelijke) antennemast nabij
Pompsterweg 8 in Middelstum kadastraal bekend als
gemeente Middelstum, sectie G, nummer 799.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 19 maart 2019, afvoeren van asbesthoudende golfplaten
van schuur, Hoofdstraat 23 in Stedum;
• 20 maart 2019, verwijderen van asbesthoudende
golfplaten van garage, Kampweg 1 in Stedum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Tijdelijk eenrichtingsverkeer Ploegersweg
Middelstum
In de weekenden van 5 tot 8 april en 12 tot 15 april 2019
geldt in de Ploegersweg in Middelstum een eenrichtingsverkeersroute. Het verkeer mag vanaf Coendersweg de
Ploegersweg inrijden. Aan één zijde van de Ploegersweg
geldt een parkeerverbod. Deze verkeersmaatregelen wor-

den met borden aangegeven. Deze verkeersmaatregelen
gelden van vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend
06.00 uur.

I Sunsation 2019 in Middelstum
Verkeersmaatregelen
Tijdens muziekfestival Sunsation (5 t/m 13 april 2019) geldt
een aantal verkeersmaatregelen in het dorp Middelstum die
met borden worden aangegeven. Er zijn verkeersregelaars
aanwezig om de toe- en afstroom van bezoekers in goede
orde te regelen. De Hippolytuslaan is afgesloten voor auto's
van bezoekers aan het muziekfestival. Op deze weg geldt
een stopverbod, omdat hulpdiensten deze weg gebruiken bij
een incident om naar de feesttent te rijden. Daarnaast geldt
in de Hippolytuslaan en Colpende een wegsleepregeling.
Ook dat is met borden aangegeven.
Geen alcohol op straat
Het is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
verboden op of langs openbare wegen alcoholhoudende
dranken te drinken. Ook mag men geen ongeopende flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij
zich hebben als men de bedoeling heeft die in het openbaar
op te drinken. Voor de goede orde wijzen wij bezoekers van
Sunsation erop dat de politie zal toezien op dit verbod en
niet zal aarzelen om bekeuringen te geven en blikjes en
flessen in beslag te nemen.

I Werk in uitvoering 1 april – 8 april
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
Ontgraven van een kelder onder het gemeentehuis ten
behoeve van het bouwkundig versterken van het gemeentehuis.
Contact via de gemeente Loppersum, 0596-548200.
Meer informatie leest u op
www.loppersumversterkt.nl/gemeentehuis.
Herstraten voetpaden Fruitlaan (asfalt gedeelte),
Bessentuin en Pruimenhof
Op 20 maart is gestart met het herstraten van de voetpaden
en opnieuw stellen van de trottoirbanden langs de Fruitlaan
(asfalt gedeelte), Bessentuin en de Pruimenhof. Door een

halve wegafzetting zal er enige hinder zijn.
Het asfalt van de Fruitaan, Bessentuin en Pruimenhof wordt
in een later stadium vernieuwd.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 0596-548200.
Middelstum
Stremming Ploegersweg 12 t/m 34
I.v.m. versterking van de woningen Ploegersweg 12 t/m 34
is dit gedeelte van de Ploegersweg voor al het verkeer
afgesloten t/m week 17.
Contactpersoon: bouwbedrijf Rottinghuis, 050-3185333.
Stremming Fraamklap-brug
In verband met de vervanging van de brug Fraamklap is de
Fraamweg, het gedeelte tussen de Onderdendamsterweg
en het Jaagpad, gestremd vanaf week 4 tot en met week
26. Er is een omleiding ingesteld via de Fraamklapsterweg,
Boerdamsterweg, Pompsterweg. Het Jaagpad blijft via deze
omleidingsroute bereikbaar.
Contactpersoon: J. de Groot, 0596-548200.
Inspectie en reiniging riolering
De riolering in de volgende straten wordt gereinigd en
geïnspecteerd: Klaproosstraat, Groensingel, Meidoornlaan,
De Bosrand, Berkenlaan, Plataanlaan, Colpende,
Florastraat, Hippolytuslaan, Oosterburen, Streekje,
Plataanlaan, Esdoornlaan, Klaproosstraat, Groensingel,
Onno van Ewsumlaan, Gela Manningalaan en Ticheldobbe.
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.
Zeerijp
Stremming Dijkumerweg
De Dijkumerweg t.h.v. nummer 3 is op de volgende data
afgesloten voor al het verkeer i.v.m. met de bouw van een
zendmast. Maandag 1 april, dinsdag 2 april, vrijdag 5 april
en maandag 8 april tussen 07.00-16.00 uur.
Contactpersoon: P. Abbink, 06-12479987 (van Abbink
verkeerstechniek).
Vervangen openbare verlichting
In onderstaande dorpen wordt de openbare verlichting
vervangen.
• 't Zandt, in de weken 8 t/m 14.
• Zeerijp, in de weken 17 en 18.
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.

