Weeknummer: 15

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen.
Aanvraag omgevingsvergunning
(datum is datum ontvangst)
• 28 maart 2019, vergroten van een ligboxenstal,
Stitswerderweg 21 in Middelstum.
Tegen deze aanvraag kan pas bezwaar worden gemaakt als
de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en
gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 28 maart 2019, kappen van 4 bomen, Terhornseweg 6 in
't Zandt;
• 29 maart 2019, (her)bouwen van een woning, Rijksweg 9
in Wirdum;
• 1 april 2019, plaatsen van een antenne opstelling, nabij
Pompsterweg 4 in Middelstum;
• 2 april 2019, verwijderen van schoorsteen, Stationsweg 24
in Stedum.
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.

Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 8 februari 2019, bouwen van een noodwoning,
Kolholsterweg 1 in Zijldijk;
• 14 februari 2019, aanpassen van de krimp, Oldenoordweg
1 in Toornwerd.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 25 maart 2019, verwijderen van asbest en sloopwerkzaamheden t.b.v. het vernieuwen van gevels van schuur,
Onderdendamsterweg 13 in Middelstum;
• 27 maart 2019, verwijderen van (asbesthoudende)
golfplaten, Johan Lewestraat 18 in Middelstum;
• 28 maart 2019, verwijderen van asbesthoudende
golfplaten van schuren, Boslaan 1 en 1a in 't Zandt;
• 29 maart 2019, verwijderen van asbesthoudend materiaal
van loopstal en schuur, Stitswerderweg 21 in Middelstum;
• 29 maart 2019, verwijderen van asbesthoudende
materialen uit kelder, Garsthuizerweg 4 in Zeerijp.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Aanvraag muziekevenement in Asingapark
Middelstum
De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor het
organiseren van een muziekevenement op 31 augustus
2019 van 17.00 tot 24.00 uur in het Asingapark in
Middelstum. De aanvraag ligt ter inzage in het gemeentehuis. Zienswijzen tegen de aanvraag kunnen bij de
gemeente worden ingediend tot 20 april 2019.

I Werk in uitvoering 8 april

– 15 april
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
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.

I Bospaden in Loppersum afgesloten

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 t/m 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.

Het bos bij Loppersum (langs het spoor) bestaat grotendeels uit essen. Sommige essen zijn zover aangetast door
de essentaksterfte dat ze zonder waarschuwing omvallen.
Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
Staatsbosbeheer sluit daarom deze bospaden af totdat
de aangetaste bomen zijn verwijderd. Meer informatie:
Staatsbosbeheer, 0915 - 345145.

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 maandag 8 april
tussen 07,00-16,00 uur afgesloten voor al het verkeer i.v.m.
met de bouw van een zendmast.
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 17
• Zeerijp, in de weken 17 en 18.
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.

Enquête over de energievisie
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
maken samen een energievisie. Met deze energievisie bepalen zij samen met inwoners welke belangrijke stappen gezet moeten worden om de opwekking van duurzame energie te realiseren.
De energievisie gaat vooral over de ruimtelijke
invulling van duurzame energie.
Concreet betekent dit: welke gebieden in de
woonomgeving zijn geschikt voor welke duurzame
energiebronnen?
De drie gemeenten hechten veel waarde aan de
meningen van inwoners. Er zijn in februari en maart
elf sessies met inwoners gehouden. Daarnaast is er
een online enquête die inwoners uit de drie gemeente kunnen invullen. Meer informatie en de enquête
staan op www.energievisieadl.nl. Invullen kan tot
30 april 2019.

