Weeknummer: 35

I Openbare vergadering Raadsklankbordgroep
op 4 september
Vertegenwoordigers uit de gemeenteraden van Delfzijl,
Appingedam en Loppersum vergaderen op woensdag 4
september om 19:30 uur in het gemeentehuis van Delfzijl,
Johan van den Kornputplein 10. Tijdens deze raadsklankbordgroep herindeling bent u een half uur voor aanvang van
de vergadering van harte welkom.
Op de agenda staat o.a.:
• Concept verordening rechtspositie raads- en
commissieleden Eemsdelta
• Visiedocument Eemsdelta is dichtbij
De volledige agenda staat op www.loppersum.nl.
Voor meer informatie over deze raadsklankbordgroep kunt u
contact opnemen met de raadsgriffier. Bereikbaar op via
griffie@loppersum.nl of via 0596- 54 82 00.
De vergadering is ook live te beluisteren via de website.
De uitzending start om 19:30 uur.

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)
• 14 augustus 2019, bouwkundig versterken van woning,
Hoofdstraat 2 in 't Zandt.
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)
• 15 augustus 2019, bouwen van woning, Ticheldobbe
(kavel) in Middelstum;
• 16 augustus 2019, verbreden van dam, tegenover
Wirdumerweg 83 in Loppersum;
• 20 augustus 2019, aanleg van multifunctionele baan, met
fitness tuin en jeu de boules baan en parkachtig veld achter dorpshuis, achter Stadsweg 76A in Garrelsweer;

• 20 augustus 2019, kappen van 31 bomen op diverse locaties binnen de gemeente Loppersum.
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)
• 14 juni 2019, realiseren van uitweg
(uitkomend op de Schansweg), Dieftilweg 2 in Leermens;
• 24 juni 2019, verruimen van ontmoetingscentrum,
Kosterijweg 10A in Westeremden;
• 24 juni 2019, vervangen van schoorstenen,
Fivelweg 4 in Zijldijk.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 14 augustus 2019, afvoeren van asbesthoudend materiaal
uit tuin, Nieuwstad 20 in Garsthuizen;
• 14 augustus 2019, verwijderen van asbesthoudend
materiaal uit woning, Singel 14 in Stedum;
• 14 augustus 2019, verwijderen van asbesthoudend
materiaal uit woning, Hoofdstraat 2 in 't Zandt;
• 20 augustus 2019, afvoeren van asbesthoudende platen,
Noorderstraat 32 in Zeerijp.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Evenemententerrein in Middelstum
op 31 augustus
Voor toezicht bij het evenement Kleintje Woodstock in
Middelstum heeft de burgemeester het Asingapark en het
Concordiaplein in Middelstum op 31 augustus 2019 van
17.00 tot 24.00 uur aangewezen als evenemententerrein.
Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels die de
organisatie van het evenement heeft opgesteld. Deze regels
worden bij de ingang van het park aangegeven. Het besluit
van de burgemeester en de bijbehorende situatietekening
liggen ter inzage in het gemeentehuis.

I Werk in uitvoering 26 augustus

– 2 september
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Loppersum
Uitvoeren sonderingen
Ter hoogte van Bosweg 15 en 25 wordt een sondering uitgevoerd op maandag 26 augustus. Dit kan enige overlast
voor het verkeer veroorzaken door een halve wegafzetting.
Contact: Wiertsema & Partners, 0594-516 864.
Oosterwijtwerd
Uitvoeren sonderingen
Ter hoogte van Ripperdaweg 5 en 15 wordt een sondering
uitgevoerd op dinsdag 27 augustus. Dit kan enige overlast
voor het verkeer veroorzaken door een halve wegafzetting.
Contact: Wiertsema & Partners, 0594-516 864.
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
Stationsweg: straatwerkzaamheden wegversmallingen.
Stationsstraat: opruimingswerkzaamheden.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Wirdum
Uitvoeren sonderingen
Ter hoogte van Kerkeweg 11 en 21 en Wirdumerweg 10
wordt een sondering uitgevoerd op maandag 26 augustus.
Dit kan enige overlast voor het verkeer veroorzaken door
een halve wegafzetting.
Contact: Wiertsema & Partners, 0594-516 864.

Aanschuiven in… de dorpen
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? Dé vraag die
we inwoners willen stellen is wat heb je nodig om goed te
kunnen leven? Daarbij mag groots gedroomd en gedacht
worden. De ideeën worden o.a. gebruikt voor het opstellen van een programma-aanvraag die wordt ingediend
bij het Nationaal Programma Groningen (NPG).
• Op woensdag 4 september zijn we
van 10.00-12.00 uur in Garsthuizen/Startenhuizen
• Op woensdag 4 september zijn we
van 13.00-17.00 uur in Zijldijk
• Op donderdag 5 september zijn we
van 13.00-17.00 uur in Leermens
• Op vrijdag 6 september zijn we
van 12.00-14.30 uur in Huizinge
• Op vrijdag 6 september zijn we
van 15.00-18.00 uur in Westeremden
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… en de locaties via www.loppersum.nl/aanschuiven.

'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.
Buiten de kom
Uitvoeren klein asfalt onderhoud
Op 30 augustus en 3 en 4 september worden op diverse
locaties in de gemeente asfalt onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd.mTer plaatse wordt het verkeer geregeld via een
omleiding of door verkeersregelaars.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Neef Herbert bij het dorpshuis in 't Zandt.

