Weeknummer: 46

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):
• 30 oktober 2019, voor het bouwen van een kas
aan de Oosterburen 1 te Middelstum;
• 31 oktober 2019, voor het uitbreiden en vervangen van
logiesverblijven aan de Stadsweg 82 te Garrelsweer;
• 1 november 2019, voor het bouwen van 6 woningen
aan de Zeedijken en Delfstraat te Loppersum;
• 1 november 2019, voor het bouwen van een schuur
aan de Hoofdweg 7 te Huizinge;
• 1 november 2019, voor het (her) bouwen van een
woning aan de Heerestraat 5 te Middelstum;
• 5 november 2019, voor het herbouwen van een
woning aan de Borgweg 14 te Zeerijp;
• 5 november 2019, voor het verbouwen van de
woning aan de Vinkenstraat 2 te 't Zandt;
• 5 november 2019, voor het (her)bouwen van een
woning aan de Dorpsweg 9 te Westeremden.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

I Werk in uitvoering 11 – 17 november 2019

De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend

Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Fraamklap
Herstelwerkzaamheden brug Fraamklap
• In verband met herstelwerkzaamheden aan de brug
Fraamklap is het doorgaande verkeer op donderdag 14
november gestremd. De omleiding zal door middel van
borden worden aangegeven.
Contactpersoon J.de Groot,tel 0596-548200.

(datum is datum verzending):
• 5 november 2019, voor het wijzigen van een reeds
verleende omgevingsvergunning (situatie) aan de
Ticheldobbe 2 te Middelstum;
• 6 november 2019, voor het kappen van 7 essen aan de
Sjuxumerweg tegenover 43 t/m 53 te Loppersum, Tolweg
nabij 2 te Westerwijtwerd en Rijksweg tegenover 11 te
Wirdum;
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Gemeente Loppersum
Aanleg Snel Internet Groningen (Rodin)
• Langs de wegen rondom de kernen van gemeente
Loppersum.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.

Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum.
Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor het realiseren van tijdelijke woon-

Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
• Stationsstraat: Straatwerkzaamheden.
Contactpersoon: J. Kramer 06-51834844.

en werkruimte aan de Hippolytushof 1 te Middelstum,
ontvangen op 10 september 2019, wordt verlengd met
een termijn van zes weken.
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze
of beroep indienen.

Wirdum
Vervanging gasleiding
• Ter plaatse van de kruising Siebo T Haanstraat en de
Kerkeweg worden de gasleidingen vervangen door Visser
& Smit Hanab in opdracht van Enexis. Hierdoor wordt de
kruising afgesloten van maandag 18 november tot en met

vrijdag 29 november. De omleiding wordt door middel
van borden aangegeven.
Contactpersoon: J.Souwman 06-11008108 namens
Visser & Smit Hanab.
'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.
Reconstructie Trijntje Hartmantil in de Terhornseweg
• Van 29 oktober t/m 10 januari 2020 wordt de Trijntje
Hartmantil in de Terhornseweg in opdracht van het
waterschap gereconstrueerd door de firma Heuvelman.
De omleiding wordt door middel van borden aangegeven.
Contactpersoon: A.Heijes 06-55154403 van de firma
Heuvelman.
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.

