Weeknummer: 22

I Aangepaste openingstijden rond
Hemelvaartsdag
Op donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) en vrijdag
31 mei 2019 is het gemeentehuis gesloten. In geval van
calamiteiten is het gemeentehuis bereikbaar via
0596 - 548200. www.loppersum.nl/openingstijden.

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)
• 17 mei 2019, bouwen van opslagruimte,
D. Triezenbergstraat 32 in Stedum;
• 20 mei 2019, herbouwen van schuur,
Hoofdweg 7 in Huizinge;
• 20 mei 2019, vernieuwen van dak,
Lopsterweg 2 in Zeerijp;
• 20 mei 2019, realiseren van uitweg,
Wirdumerweg 31 in Loppersum;
• 21 mei 2019, wijzigen van bestemming,
Omtadaweg 2 in 't Zandt.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

De ministers Ollongren en Wiebes zijn afgelopen donderdag
ontvangen door het college. Zij spraken over de impact van
de aardbeving bij Westerwijtwerd van 22 mei 2019 op onze
inwoners.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 17 mei 2019, bouwkundig versterken van school,
Kwekersweg1 in Zeerijp;
• 17 mei 2019, aanpassen van de krimp,
Oldenoordweg 1 in Toornwerd;
• 17 mei 2019, plaatsen van een kleine windmolen,
Weersterweg 14 in Stedum;
• 22 mei 2019, plaatsen van een antennemast t.b.v. het
project Snel Internet Groningen aan de zuidkant van de
ijsbaan 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)
• 17 januari 2019, wijzigen van een gevel,
Wierdeweg 16 in Leermens;
• 28 maart 2019, vergroten van een ligboxstal,
Stitswerderweg 21 in Middelstum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 14 mei 2019, verwijderen van asbesthoudende platen
van perceel, Barthold Entensweg 9 in Middelstum;
• 15 mei 2019, slopen van een garage en verwijderen van
asbesthoudende materialen, Nieuwstad 20 in Garsthuizen;
• 15 mei 2019, verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal van perceel, Ploegersweg 17 in Middelstum;
• 16 mei 2019, verwijderen van asbesthoudende platen van
perceel, Hippolytuslaan 68 in Middelstum;
• 20 mei 2019, verwijderen van asbesthoudende materialen
van perceel, Molenweg 10 in Westeremden;
• 20 mei 2019, gedeeltelijk slopen van dak van woning,
Bosweg 14 in Eenum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.
Milieumelding (datum is datum ontvangst)
• 9 mei 2019, starten van een bedrijf voor onderhoudswerkzaamheden (nieuwe melding voor bestaand bedrijf),
Leermensterweg 2 in Leermens.
Het bedrijf valt onder de algemene landelijke milieuregels
ter bescherming van het milieu. Deze melding dient slechts
ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar
te maken.

Inloopavond op 5 juni over inwonersinput
op de energievisie
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
maken op dit moment een energievisie. Dit doen zij
samen met de inwoners van de drie gemeenten.
Gezamenlijk wordt gekeken hoe we duurzame vormen
van energieopwekking een plek kunnen geven binnen
onze regio. Om tot een gedragen visie te komen,
konden inwoners de afgelopen maanden hun ideeën
delen tijdens inwoners sessies en een online-enquête
invullen. De gemeenten organiseren inloopavonden om
de resultaten van de enquête en sessies terug te
koppelen. In Loppersum is deze inloopavond op 5 juni,
van 19.00-21.00 uur in het gemeentehuis. Iedereen is
welkom. Meer informatie over de energievisie staat op
www.energievisieadl.nl.

I Aanschuiven in… Garrelsweer en Zeerijp
We zien ontzettend veel energie in de dorpen op het gebied
van leefbaarheid en zorg. Dit willen we stimuleren en ondersteunen. We komen in een Mercedesbusje uit 1974 met de
naam Neef Herbert naar de 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? Op 4 juni
zijn we in Garrelsweer (van 10.00-12.00 uur bij het dorpshuis mét een high-tea), op 7 juni gaan we naar Zeerijp.
Iedereen is 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 over Aanschuiven in…
op www.loppersum.nl.

I Werk in uitvoering 27 mei – 3 juni
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
In week 19 is de Fruitlaan, Bessentuin en Pruimenhof
geasfalteerd. In week 22 zullen de werkzaamheden verder
worden afgewerkt Door een halve wegafzetting zal er enige
hinder zijn.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
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.
Herstraten voetpad Hemonystraat
Er is gestart met het herstraten van het voetpad voor de
woningen van nummers 1 t/m 25.
Contactpersoon: H. Ronde 06-12682366.
't Zandt
Herinrichting 't Zandt - fase 3
• Vinkenstraat: rioleringswerkzaamheden.
• Hoofdstraat Zuidzijde: vervangen waterleiding.
• Hoofdstraat Zuidzijde: opruimwerken tot de Gerard van
Damstraat. Vanaf 23 mei is een omleiding ingesteld voor
het doorgaande verkeer.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Sloop 14 woningen Hink Oostingstraat
Voorbereidende sloopwerkzaamheden.
Contactpersoon: D. Bosch 06-41160525.

Garrelsweer
Werkzaamheden pad naar de begraafplaats
Herstraten molgoten, parkeerplaats en
afwerken bermen - week 22
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Zeerijp
Vervangen openbare verlichting
In Zeerijp wordt de openbare verlichting vervangen.
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.

Garsthuizen
Bermen afwerken pad naar Smydingheweg 22
Bermen afwerken - week 22
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Buiten de bebouwde kom
Aanbrengen belijning diverse wegen
Op diverse wegen wordt tweezijdige belijning aangebracht.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

