Weeknummer: 28

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)
• 28 juni 2019, restauratie/verbouw en realisatie
van een aanbouw en een carport/tuinberging,
Oude Gang 11 te Middelstum;
• 1 juli 2019, plaatsen van een overkapping,
Bedumerweg 1 te Stedum;
• 1 juli 2019, bouwen van een woning,
Ticheldobbe kavel 24 te Middelstum.
• 1 juli 2019, realiseren van een uitbouw en een carport/
berging bij de woning, Wirdumerweg 31 te Loppersum;
• 1 juli 2019, vergroten van een woning,
Colpende 21 A te Middelstum;
• 2 juli 2019, bouwen van een garage/berging,
Rijksweg 37 te Garrelsweer;
• 2 juli 2019, vervangen van kozijnen,
Ockingeheemlaan 54 te Garrelsweer;
• 2 juli 2019, (her)bouwen van een woning,
D. Triezenbergstraat 1 te Stedum;
• 2 juli 2019, realiseren van een dam nabij
Merumerlaan 1 te Garrelsweer.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend
(datum is datum verzending):
• 1 juli 2019,plaatsen van een houtskeletwand,
Lagestraat 26 te Loppersum;
• 1 juli 2019,bouwen van een jongveestal/werktuigenberging, Garsthuizerweg 4 te Zeerijp.
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)
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken:
• 8 april 2019, vervangen van asbesthoudende golfplaten
op een monument, Boslaan 1 te 't Zandt;
• 17 mei 2019, bouwen van een opslagruimte,
D. Triezenbergstraat 32 te Stedum;
• 20 mei 2019, herbouwen van een schuur,
Hoofdweg 7 te Huizinge.
Sloopmeldingen
• 25 juni 2019, afvoeren van asbesthoudende platen uit
de tuin, Dorpsweg 4 te Westerwijtwerd;
• 27 juni 2019, verwijderen van asbesthoudend materiaal
uit de panden aan de Molenweg 9 en11 en aan de
Raadhuisstraat 4 in Loppersum;
• 27 juni 2019, verwijderen van asbesthoudend vloerzeil,
Stationsweg 26 te Stedum;
• 28 juni 2019, verwijderen van asbesthoudende dakplaten
van de garage, Stadsweg 116 te Garrelsweer;

• 1 juli 2019, verwijderen van asbesthoudende dakplaten
en het slopen van de achtergevel van de schuur aan de
Hoofdstraat 47 te Stedum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.
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 Hilmaarweg 19 en 21 te Stedum.
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 9 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis te 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. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

I Verwachtte verkeersdrukte in Middelstum
door stremming T.A. Musschengabrug
In verband met asfalterings- en herstelwerkzaamheden
aan de T.A. Musschengabrug (N996) in Middelstum, wordt
van 15 juli tot en met 26 juli 2019 extra verkeersdrukte
verwacht. De N996 is namelijk een belangrijke route voor
(vracht)verkeer. Aan de aannemers die in deze periode in
Middelstum aan het werk zijn, is gevraagd rekening te houden met de stremming (o.a. tijdens breng- en ophaaltijden
van de scholen).
Neem voor meer informatie contact op met de Provincie
Groningen via 050 - 3164911.

I Evenementennota gemeente Loppersum 2019
Burgemeester en wethouders hebben op 25 juni 2019 de
Evenementennota gemeente Loppersum 2019 vastgesteld.
In de nota wordt beschreven hoe de gemeente het organiseren van evenementen in goede banen wil leiden. In de
nota staan de spelregels voor het organiseren van evenementen in de gemeente Loppersum.
De volledige Evenementennota ligt ter inzage in het
gemeentehuis. Een afschrift is verkrijgbaar tegen betaling
van de daarvoor verschuldigde leges. Ook is de
Evenementennota te lezen via www.loppersum.nl.

I Werk in uitvoering 8 juli – 15 juli
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Eenum
Plaatsen steiger
In week 28 wordt er gestart met het plaatsen van een
steiger bij de Poortweg.
Contactpersoon: M. van Luijk, 06- 50073813.
Garrelsweer
Vervangen brugdek van de klapbrug tussen Kerkpad
en Trekweg en steigers rond de brug
Werkzaamheden zijn gestart.
Contactpersoon: M. van Luijk, 06- 50073813.
Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
Meer informatie leest u op
www.loppersumversterkt.nl/versterkinggemeentehuis
Vervangen openbare verlichting
In de Kruisweg en Stationslaan wordt de openbare
verlichting vervangen.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
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 28. Er is een omleiding
ingesteld via de Fraamklapsterweg, Boerdamsterweg,
Pompsterweg. Het Jaagpad blijft via deze omleidingsroute
bereikbaar.
Contactpersoon: J. de Groot 0596- 548200.
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
Stationsweg: 8 juli start straatwerkzaamheden
wegversmallingen.
Stationsstraat: 16 juli wordt gestart met de opruimingswerkzaamheden.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.

Aanleg bermverharding langs de Eenumerweg
Werkzaamheden zijn gereed op 12 juli.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920
Aanleg bermverharding langs de Oosterwijtwerderweg
Werkzaamheden zijn gereed op 16 juli.
Contactpersoon: G. Hoeksema 06-12572920
Aanleg bermverharding langs de Hogeweg/Eekwerderweg
Werkzaamheden zijn gereed op 19 juli.
Contactpersoon: G. Hoeksema 06-12572920

Gratis onkruidkrabber voor inwoners
Loppersum is een gifvrije gemeente. We gebruiken
voor het beheer van de openbare ruimte geen
chemische middelen als RoundUp. Het gevolg van
het gifvrij beheer van onkruid, is dat straten en
trottoir soms wat groener zijn. Vooral bij warm en
regenachtig weer is de beheersing van gras en
onkruid een opgave. We moeten, ook door de hoge
kosten, afwegen wanneer we moeten ingrijpen en
doen ons best om de openbare ruimte op orde te
houden.
Inwoners helpen mee
U kunt ons helpen door zelf het trottoir en de goot
voor uw woning schoon te krabben. Ook voorkomt
het schoonvegen van de stoep en goot met een
harde bezem veel onkruidgroei. Er zijn al inwoners
die dit doen en wij waarderen dit enorm. Zo houden
we de dorpen samen netjes.
Wilt u een gratis onkruidkrabber?
Inwoners van de gemeente Loppersum kunnen
gratis een onkruidkrabber van de gemeente krijgen
om daarmee hun eigen stoep onkruidvrij te maken.
Lever onderstaande bon in bij de HUBO in
Loppersum of bij VOF Steendam in Middelstum en
u krijgt een onkruidkrabber mee (1 per persoon).

Wirdum
Asfalteren Zuiderweg
Bermen afwerken in week 27.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
't Zandt
Herinrichting 't Zandt - fase 3
De kruising met de Gerard van Damstraat is gestremd.
Op de kruising met de Terhornseweg is een tijdelijke
bushaltevoorziening ingesteld voor ’t Zandt.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Sloop 14 woningen Hink Oostingstraat
In de week van 17 juli wordt gestart met de
sloopwerkzaamheden.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Zeerijp
Vervangen openbare verlichting
In Zeerijp wordt de openbare verlichting vervangen.
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.

Lever deze bon in bij Hubo Loppersum
of VOF Steendam Middelstum
en u krijgt een onkruidkrabber.

Samen houden
we de dorpen
netjes!

