Weeknummer: 18

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)
• 15 april 2019, realiseren van bedrijf aan huis,
Fivelpad 13 in Zijldijk;
• 17 april 2019, vervangen van de in 2016-2017
aangebrachte gevels, Oostersingel 13 in 't Zandt;
• 23 april 2019, herbouwen woning, Woldweg 4 in Zeerijp;
• 23 april 2019, herbouwen woning, Honderdsterweg 5 in
Zijldijk;
• 23 april 2019, plaatsen 30 zonnepanelen,
Zeerijperweg 5 in Loppersum.
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)
• 18 april 2019, dempen sloten,
Crangeweersterweg 4 in Stedum;
• 18 april 2019, herbouw schuren en gedeelte van woning,
Kolholsterweg 1 in Zijldijk;
• 24 april 2019, vervangen traditionele schoorstenen voor
lichtgewicht schoorstenen, Hogeweg 6 in Eenum.
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)
• 16 april 2019, verwijderen asbesthoudende cementen
plaat, Pastoriepad 3 in Westerwijtwerd;
• 17 april 2019, verwijderen asbesthoudend materiaal uit
schoorstenen, E.L. Ubbensweg 11 in Huizinge;
• 18 april 2019, afvoeren asbesthoudende platen,
Borgweg 62 in Zeerijp;
• 19 april 2019, verwijderen asbesthoudende platen van
schuurtje, Bedumerweg 1 in Stedum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Kennisgeving besluit WABO, uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben
verleend voor het uitbreiden van de faciliteiten aan de
Stedumerweg 7 in Loppersum. De vergunning bestaat uit:
• het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a
Wabo) .
• het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen
vanaf 30 april 2019 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis in Loppersum.
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking
beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus
150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroep-

schrift schorst de werking van het besluit niet. Daarnaast
kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek
kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen
aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht
van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal het
beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

I Kennisgeving besluit WABO, uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben
verleend voor het brandveilig in gebruik nemen van het
kindcentrum aan de Zuiderstraat 1, 1a, 1b, 1c in
Middelstum. De vergunning bestaat uit het brandveilig
gebruiken van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub d Wabo).
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen
vanaf 30 april 2019 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis in Loppersum.
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking
beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus
150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarnaast
kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek
kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen
aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht
van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal het
beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Drie Koninklijke Onderscheidingen in
Loppersum
Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Engels drie
Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. De heer Van
Ploeg, de heer Huitsingh en de heer Dijkema -allen
woonachtig in de gemeente Loppersum- zijn benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Lees meer via
www.loppersum.nl.

I De hondencontroleurs gaan weer op pad
Vanaf 6 mei 2019 gaan de hondencontroleurs weer op pad.
De controleurs kijken waar honden worden gehouden waarvoor hondenbelasting betaald moet worden. Op deze
manier houden we onze administratie actueel. Alle controleurs zijn in het bezit van een legitimatiebewijs en zullen dit
op verzoek tonen als zij bij u aan de deur staan. Bent u in
het bezit van een hond, dan moet u daarvoor hondenbelasting te betalen. Hondenbezitters moeten zelf aangeven dat
zij een hond hebben. Als u dat nog niet heeft gedaan,
dan kunt u alsnog aangifte doen. Lees meer via
www.loppersum.nl.

4 mei herdenking in de gemeente Loppersum
Op zaterdag 4 mei 2019 herdenken we in het hele land alle Nederlandse
oorlogsslachtoffers. In de gemeente Loppersum worden deze slachtoffers
op acht plekken herdacht.
Plaats
Garrelsweer
Leermens
Loppersum
Middelstum
Stedum
Westeremden
't Zandt
Zeerijp

Verzamelplaats
Dorpshuis
Dorpshuis
Hervormde Kerk
Herberg in de Valk
Gereformeerde Kerk
Dorpsplein
Gebouw Agora
Vanaf de molen

Aanvang
19.30 uur
19.30 uur
18.45 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.50 uur
19.00 uur
19.00 uur

Vertegenwoordiging gemeente
Mevrouw A.G.G. Elderman (raadslid)
De heer P. Prins (wethouder)
De heer H. Engels (burgemeester)
De heer R.A.C. Slager (wethouder)
Mevrouw E.F. OIdenhof (raadslid)
De heer B. Schollema (wethouder)
De heer G.J. Reinders (raadslid)
De heer B.J. Huizing (raadslid)

I Werk in uitvoering 29 april

– 6 mei
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Garrelsweer
Asfalteren pad naar de begraafplaats
• Asfaltfrezen en de elementen verharding
herstraat – week 18
• Asfalteren – week 19
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Garsthuizen
Herstellen pad naar Smydingheweg 22
• Asfalt- en bermfrezen – week 18
• Asfalteren – week 19
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
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.
Planning:
• Herstraten van de goten – week 18
• Asfalteren – week 19
Tijdens het frezen en aanbrengen van het asfalt zullen
tijdelijk gedeelten van de weg afgesloten zijn. Verkeer wordt
geregeld door verkeersregelaars.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

I Milieustraat Usquert gesloten op 1 mei

Middelstum
Stremming Fraamklap-brug
In verband met de vervanging van de brug Fraamklap is de
Fraamweg, het gedeelte tussen de Onderdendamsterweg
en het Jaagpad, gestremd 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.

Op woensdag 1 mei 2019 is de milieustraat in Usquert
gesloten in verband met asfalteringswerkzaamheden op het
terrein. Op donderdag 2 mei bent u vanaf 8:00 uur weer van
harte welkom.

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.
't Zandt
Herinrichting 't Zandt - fase 3
• Vinkenstraat: rioleringswerkzaamheden.
• Hoofdstraat Zuidzijde: vervangen waterleiding
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920
Zeerijp
Vervangen openbare verlichting
In Zeerijp wordt de openbare verlichting vervangen.
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.

De dorpen in: 'Wat is er
nodig om goed te kunnen
leven?'
We zien ontzettend veel energie
in de dorpen op het gebied van
leefbaarheid en zorg. Dit willen
we stimuleren en ondersteunen.
We komen in mei, juni, september en oktober in een
Mercedesbusje uit 1974 met de
naam Neef Herbert naar alle Lopster dorpen toe om te
kijken of we samen met inwoners iets voor het dorp
kunnen betekenen. Wat leeft er? Wat is er nodig? Hoe
kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dé vraag die we
inwoners willen stellen is wat heb je nodig om goed te
kunnen leven?
Onder de naam "Aanschuiven in" komen we als tijdelijke gasten naar de dorpen. Het eerste dorp waar we
naar toe gaan is Middelstum. Neef Herbert staat van
maandag 6 mei t/m vrijdag 17 mei 2019 op het
Concordiaplein in Middelstum. Tussen 09.30 en
16.30 uur is iedereen welkom bij Neef Herbert voor een
kopje koffie, een gezellig praatje, met vragen, met zorgen, met leuke ideeën, of gewoon omdat je even wilt
kijken wat we daar nou aan het doen zijn. Lees meer
via www.loppersum.nl.

