Weeknummer: 50

I Openbare raadsvergadering 16 december 2019
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
maandag 16 december om 19.30 uur in het gemeentehuis.
U bent vanaf 19.00 uur welkom.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Beëindiging raadslidmaatschap mevrouw E.F.Oldenhof
• Onderzoek geloofsbrieven en verklaring en belofte nieuw
raadslid J.C.J. Wagenaar
• Uitwerking Taskforce Werkplein Fivelingo
• Toedeling middelen Nationaal Programma Groningen
• Overname Juistertil van Noorderzijlvest
• Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2020
• Belastingverordeningen 2020
• Goedkeuring Zonnedorpen als derde partij aanmerken
• Wijziging GR Werkplein Fivelingo
• Wijziging GR Volkskredietbank
• Aanpassing GR Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
• Voortgangsrapportage herindeling Eemsdelta en bijstelling
projectbegroting en penvoering ADL-gemeenten
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):
• 27 november 2019, voor het kappen van 6 populieren aan
de Delleweg 9 te Stedum;
• 30 november 2019, voor het verbreden van een uitweg
aan de Bredeweg 9 te Westeremden
• 2 december 2019, voor het (her)bouwen van een woning
aan de Kampweg 15 te Zeerijp;
• 2 december 2019, voor het bouwen van een werktuigenloods aan de Westerweg 5 te 't Zandt.
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):
• 2 december 2019, voor het bouwen van een schuur aan
de Hoofdweg 7 te Huizinge;
• 2 december 2019, voor het terugbrengen van een verdiepingsvloer in de rijksmonumentale toren aan de
Hoofdstraat 43 te 't Zandt;
• 3 december 2019, voor het kappen van 6 bomen aan de
Coendersweg 22 te Middelstum.
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 legaliseren van het terras met
overkapping bij het ontmoetingscentrum aan de Kosterijweg
10A te Westeremden, ontvangen op 3 september 2019,
wordt verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 26 november 2019, voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de schuur aan de Boerdamsterweg
16 te Middelstum;
• 28 november 2019, voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten aan de Schoolweg 11 te Oosterwijtwerd;
• 29 november 2019, voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten, vormstukken en steunpilaren uit de
boerderijschuur en de paardenschuur aan de Wijmersweg
2 te Garrrelsweer;
• 2 december 2019, voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning aan de Kalverstraat 7 te
Zijldijk.
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, 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:
• de bouw van een woning en schuur op het perceel met de
kadastrale aanduiding: 't Zandt B-727
(Rijksmonumentnummer 46193 / Locatie Rondweg 9) te
Leermens, gemeente Loppersum
In dit kader ligt het definitieve besluit met bijbehorende stukken ter inzage van 10 december 2019 tot en met 20 januari
2020 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 9 - 15 december 2019
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.

Aangepaste openingstijden
Datum
Donderdag 19 december
Maandag 23 december
(normale openingstijden)
Dinsdag 24 december
Eerste en tweede kerstdag
Vrijdag 27 december
(normale openingstijden)
Maandag 30 december
Dinsdag 31 december
(oudejaarsdag) en woensdag
1 januari (Nieuwjaarsdag)
Donderdag 2 januari
(normale openingstijden)
Vrijdag 3 januari
(normale openingstijden)
Maandag 6 januari

rond de feestdagen
Open/gesloten
8.30-16.00 uur
8.30-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
8.00-16.00 uur
8.00-16.30 uur

8.30-12.00 uur
gesloten
8.30 -12.00 uur

8.00-12.00 uur
gesloten*
8.00-12.00 uur

8.30-12.00 uur
gesloten

8.00-12.00 uur
gesloten*

8.30-19.00 uur

8.00-16.30 uur

8.30-12.00 uur

8.00-12.00 uur

10.00-16.30 uur

10.00-16.30 uur

* Buiten openingstijden kunt u voor spoedgevallen bellen naar 0596 - 54 82 00.

Gemeente Loppersum
Aanleg Snel Internet Groningen (Rodin)
• Langs de wegen rondom de kernen van gemeente
Loppersum.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Garsthuizen
Bruggen
• Schoonmaken bruggetjes Coolmanspad en herstel leuningen.
Contactpersoon: J.M. van Luijk 06-50073813.
Middelstum
Bruggen.
• Werkzaamheden aan dekjes vlonders in wandelpad achter
De Bosrand, incl. schoonmaken vlonders.
Contactpersoon: J.M. van Luijk 06-50073813.
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
• Stationsstraat: Straatwerkzaamheden.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
'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.

Milieustraat
De milieustraat in Usquert is gesloten op:
• Woensdag 25 december
• Donderdag 26 december
• Vrijdag 27 december
• Dinsdag 31 december (oudejaarsdag) na 12.00 uur
• Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)
Alle andere werkdagen in de kerstvakantie is de
milieustraat open van 08.00 tot 16.00 uur en op
zaterdag 4 januari van 08.00 tot 12.00 uur.
Actuele openingstijden kunt u lezen op:
www.loppersum.nl/openingstijden en
www.afvalbeheernoordgroningen.nl.

Inloopavonden Ruimte voor energie
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
werken aan een toekomst waarbij op een duurzame
manier wordt voorzien in energie. De visie Ruimte voor
energie, een visie op de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie is opgesteld om regels te stellen
voor de realisatie van zon- en windparken binnen de
gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Tijdens
de inloopavonden kunt u kennis nemen van de visie en
is er gelegenheid om vragen te stellen. Als u wilt kunt u
een reactie geven. Dit heet een zienswijze. Voor bezoekers ligt er een energieke snack klaar. U bent van harte
welkom op onderstaande momenten:
• 9 december 17.00-19.00 uur, stadskantoor
Appingedam, Wilhelminaweg 14 in Appingedam
• 10 december 17.00-19.00 uur, gemeentehuis
Loppersum, Molenweg 12 in Loppersum
• 17 december 17.00-19.00 uur, gemeentehuis Delfzijl,
J. van den Kornputplein 10 in Delfzijl

