Weeknummer: 43

I Openbare raadsvergadering 28 oktober
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
maandag 28 oktober 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent vanaf 19.00 uur welkom.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Benoeming W. Hartlief als raadslid
• Gewijzigde begroting 2019 Werkplein Fivelingo
• Ontwerpbegroting 2020 Werkplein Fivelingo
• Verlenging beleidsplan integrale schuldhulpverlening
• Visiedocument "Eemsdelta is dichtbij"
• Programmakader NPG
• Tweede Tussenrapportage gemeente Loppersum
Spreekrecht
Insprekers kunnen alleen het woord voeren over de opiniërende agendapunten en over de niet geagendeerde agendapunten. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
van de vergadering bij de griffie, via griffie@loppersum.nl
of via 0596-548200.
Beluister de raadsvergadering via internet
Deze raadsvergadering is live te beluisteren via
www.loppersum.nl/raadlive.
De uitzending begint 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
Aanvragen omgevingsvergunning
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn
ontvangen (datum is datum ontvangst):
• 8 oktober 2019, voor het realiseren van een uitweg aan de
Delfstraat 43 te Loppersum;
• 10 oktober 2019, voor het realiseren van een uitweg
(dam, uitkomend op de Groeveweg) aan de Lopsterweg 2
te Zeerijp;
• 11 oktober 2019, voor het vervangen van een mestsilo
voor een foliemestbassin aan de Stitswerderweg 21 te
Middelstum;
• 14 oktober 2019, voor het bouwen van een
werktuigenberging aan de Delleweg 2 te Stedum;
• 15 oktober 2019, voor het realiseren van tijdelijke
huisvesting aan de Fraamweg 9 te Middelstum;

• 16 oktober 2019, voor het restaureren en verbouwen van
de boerderij aan de Oldenoordweg 2 te Toornwerd.
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):
• 11 oktober 2019, voor het verbouwen van een woning aan
de Lutjerijp 2 te Leermens;
• 11 oktober 2019, voor het realiseren van een bijgebouw
aan de IJzerbaan 2 te Eenum;
• 16 oktober 2019, voor het herbouwen van een woning aan
de Schoolstraat 21 te Zijldijk;
• 16 oktober 2019, voor het (her)bouwen van een woning
aan de D.Triezenbergstraat 1 te 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
De beslistermijn voor het vervangen van een schoorsteen
aan de Onderdendamsterweg 13 te Middelstum, ontvangen
op 5 september 2019, wordt verlengd met een termijn van
zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 10 oktober 2019, voor het afvoeren van asbesthoudend
materiaal van de schuur aan de Bosweg 14 te Eenum;
• 14 oktober 2019, voor het verwijderen van asbesthoudend
materiaal aan de Wijmersweg 49 te Loppersum.
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.
Kennisgeving besluit Archeologische
monumentenvergunning
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid
van Engelshoven, beschikkende krachtens de artikelen 11,
tweede lid, en 14, eerste lid, van de Monumentenwet 1988
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gezien
de aanvraag van de heer B.J. Bremer van 8 mei 2019, op
grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988, verleent
hierbij een vergunning voor de volgende werkzaamheden
op het perceel Oosterburen 1 te Middelstum met de ka-

dastrale aanduiding: Middelstum G 287
(Rijksmonumentnummer: 45770 / locatie Borg Ewsum) te
Middelstum, gemeente Loppersum:
• het bouwen van een kas en het aanleggen van nutsvoorzieningen naar deze kas.
In dit kader ligt het besluit met bijbehorende stukken ter
inzage van 22 oktober 2019 tot en met 2 december 2019 in
het gemeentehuis te Loppersum.
U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus
150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet binnen
zes weken na de dag waarop de beschikking bij de
gemeente ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden
gestuurd. 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 21 oktober – 27 oktober
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Loppersum
Afsluiting Verbindingsweg
• Van 21 t/m 25 oktober wordt de Verbindingsweg afgesloten i.v.m. het plaatsen van een kraan. Omwonenden worden middels een brief geïnformeerd door
Aannemingsbedrijf Vuurboom en Wierden en Borgen.
Contactpersoon: G. Hoeksema 06-125722920.
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
Stationsstraat: Straat werkzaamheden.
Contactpersoon: J. Kramer 06-51834844.
Garrelsweer
Herstraten Merumerlaan
Van 14 t/m 27 okt 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
14 t/m 25 oktober wordt langs de 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.
Oosterwijtwerd
Opknapwerkzaamheden steigers
Vanaf 18 oktober t/m 1 november aan de Schoolweg en aan
het fietspad bij de spoorwegovergang.
Contactpersoon: R. Douma 06-25751521.
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.

