Weeknummer: 42

I Openbare commissievergadering 14 oktober
gaat niet door
De openbare vergadering van de raadscommissie op maandag 14 oktober 2019 om 20.00 gaat niet door.

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
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn
ontvangen (datum is datum ontvangst):
• 4 oktober 2019, voor het bouwen van 21 tijdelijke woningen aan de Hink Oostingstraat te 't Zandt;
• 4 oktober 2019, voor het bouwen van een loods aan de
Molenweg 18 te Zeerijp;
• 8 oktober 2019, voor het kappen van diverse bomen op
diverse locaties in de Gemeente Loppersum:
- Eenum: Hogeweg, tegenover nr. 4 en 6 (es);
- Garrelsweer: Begraafplaats Kerkhofslaantje,
naast oprijlaan (els);
- Huizinge: E.L. Ubbensweg nabij nr. 15 (3 essen);
- Loppersum: Pomonaweg, tegen Stationsweg 7,
(2 essen), Wirdumerweg, t.h.v. nr. 18 (esdoorn),
Middenstraat, bij speelveldje (malus);
- Middelstum: Ploegersweg, t.o. ijsbaan (els),
Hemonystraat t.h.v. nr. 15/17 (lijsterbes),
Pompsterweg, Boerdam (7 essen);
- Oosterwijtwerd: Ripperdaweg, bij speelveldje
( 2 esdoorns);
- Stedum: begraafplaats, nieuwe gedeelte
(2 eiken);
- Westeremden: Huizingerweg (Westeremden viaduct Huizinge (10 essen), Pastorieweg 25,
hoek met Melkvaaller (1 es);
- Westerwijtwerd:
Heemweg (1 els), Tolweg, (1 es);
- Wirdum, Rijksweg, tegen het water, (1 es),
Stadsweg, na nr. 36 (1 es), Stadsweg,
t.o. oude school (1 es), Stadsweg,
nabij oude school (2 essen);
- ‘t Zandt, Omtadaweg nabij nr. 6 en 8 (9 essen);
- Zeerijp: Borgweg t.h.v. nr. 85 naast bushokje
(1 els), Borgweg t.h.v. nr. 75 (1 es),
Borgweg 2e en 3e na kruispunt (2 essen),
Garsthuizerweg, t.h.v. nr. 1 naast dam (1 es);
- Zijldijk: Fivelweg t.h.v. nr. 5 en 9 (2 essen),
Kolholsterweg nabij nr. 1 (6 essen).
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):
• 4 oktober 2019, voor het verbouwen van een woning
aan de Hoofdstraat 65 te 't Zandt;
• 4 oktober 2019, voor het bouwen van een woning
aan de Tichelwerk 14 te Loppersum;
• 4 oktober 2019, voor het verbouwen van een woning
aan de Hoofdweg 12 te Huizinge;
• 7 oktober 2019, voor het bouwkundig versterken van een
woning aan de Hoofdstraat 2 te 't Zandt;
• 8 oktober 2019, voor het bouwen van een woning
aan de Fivelweg 37 te Zijldijk.
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 september 2019, voor het slopen van een woning aan
de Rondweg 6 te Leermens;
• 7 oktober 2019, voor het verwijderen van 35m2 asbesthoudende dakplaten aan de Wirdumerweg 43 te Wirdum;
• 8 oktober 2019, voor het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (geiser en cv-ketel) uit de woning aan de
Fruitlaan 35a te Loppersum.
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.
Milieumeldingen
De volgende milieumeldingen zijn ontvangen:
• 25 september 2019, voor het veranderen van een bedrijf
met het plaatsen van een mestsilo aan de Tolweg 12 te
Zeerijp;
• 25 september 2019, voor het veranderen van een bedrijf
met verruiming planologische mogelijkheden voor horeca
activiteiten.
Het bedrijf / de bedrijven valt/vallen onder de algemene landelijke milieuregels ter bescherming van het milieu.
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.
Kennisgeving besluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid
van Engelshoven, maakt bekend dat zij voornemens is in
het kader van de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid,
van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de wet
Algemene wet bestuursrecht een archeologische monumentenvergunning te verlenen voor

• Het plaatsen van een houten schuur aan de
Zeerijperweg 5 te Loppersum.
In dit kader ligt het definitieve besluit met bijbehorende stukken ter inzage van 15 oktober 2019 tot en met 25 november
2019 in het gemeentehuis te Loppersum. Tijdens de periode
van terinzagelegging kunt u tegen de beschikking beroep
instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank
Groningen, Postbus 933, 9700 AX Groningen. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw
naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en de gronden van het
beroep.

I Werk in uitvoering 14 oktober – 20 oktober
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Loppersum
Afsluiting Badweg
• De Badweg wordt tussen de Verbindingsweg en de
Parallelweg afgesloten. Er zal gedurende ± 4 weken een
kraan staan.
Contactpersoon: G. Hoeksema 06-12572920.
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
• Stationsstraat: Straatwerkzaamheden.
Contactpersoon: J. Kramer 06-51834844.
Garrelsweer
Herstraten Merumerlaan
• In week 42 en 43 wordt de Merumerlaan vanaf de
Rijksweg tot de N360 herstraat. Het verkeer zal worden
omgeleid via de N360 ook voor het landbouwverkeer
Contactpersoon H.Ronde 06-2682366.
'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:. J. Kramer 06-51834844.
Zeerijp
Bouwkundig versterken Wilgenstee
• De Wilgenstee aan de Kwekersweg wordt bouwkundig
versterkt (september 2019 tot februari 2020). De versterkingswerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer
BoerBouw Groningen BV uit Leek. De werkzaamheden
vinden hoofdzakelijk plaats in het schoolgebouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Middelstum
Bermverharding aanbrengen

• In week 41 en 42 wordt langs Halteweg bermverharding
aangebracht. De weg wordt geheel afgesloten voor het
doorgaand verkeer. De omleiding wordt door middel van
borden aangegeven.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Westeremden
Aanleg Snel Internet Groningen
• Langs de weg rondom Westeremden
Contactpersoon: G Hoeksema, 06-125722920.
Overig
Asfalt onderhoud
• In week 41 wordt op diverse plaatsen in de gemeente
asfalt onderhoud gepleegd. Het verkeer zal door verkeersregelaars worden geregeld.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Takkenroute: ophalen grof snoeiafval
Dit najaar, van maandag 28 oktober tot en met vrijdag
1 november 2019, is er weer een mogelijkheid om grof
snoeiafval gratis bij u thuis te laten ophalen. Grof snoeiafval is uw tuinafval dat niet in uw groene container
past. Dit zijn takken tot polsdikte en in bundels aangeboden tot maximaal 2m3 (geen boomstronken). Wilt u
gebruikmaken van deze extra service? Dan kunt zich tot
en met donderdag 24 oktober aanmelden bij het
KlantContactCentrum van de gemeente Loppersum via
0596 - 54 82 00, of via gemeente@loppersum.nl.

De Nacht van de Nacht 26 oktober
De gemeente Loppersum doet ook dit jaar weer aan De
Nacht van de Nacht. Deze activiteit is bedoeld voor de
jeugd vanaf groep 6 en hun ouders. De locatie dit jaar is
Ons Dorpshuis in Westeremden. Inloop vanaf 19.00
uur met koffie, thee en koek. Het programma start om
19.30 uur. Daarin staat het mooie donkere landschap
centraal met allerlei activiteiten rondom nachtdieren en
sterrenkijken. De afsluiting is rond 21.30 uur met warme
choco en een prijsvraag! Aanmelden kan tot en met 16
oktober via www.loppersum.nl. Deelname is gratis.

