Weeknummer: 51

I Gemeentelijke herindeling Eemsdelta:
commentaar mogelijk tot 10 januari 2020
Bij de Tweede Kamer der Staten Generaal is het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum aanhangig gemaakt. De vaste commissie
voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der StatenGeneraal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van
de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel.
De commissie stelt betrokkenen en belangstellenden in de
gelegenheid om schriftelijk op het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (TK 35 344) te reageren. Dit kan tot vrijdag 10 januari
2020. De inhoud van het wetsvoorstel is te raadplegen op
internet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken
Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:
De adj.-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken,
Drs. F.M.J. Hendrickx,
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Postbus 20018,2500 EA Den Haag
Tel.: 070 – 318 2011
E-mail: cie.biza@tweedekamer.nl
Na ontvangst van de reacties besluit de commissie op
16 januari 2020 over de verdere behandeling.

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 december 2019, voor het kappen van 23 bomen t.b.v.
het aanleggen van een hoogspanningsverbinding nabij:
Delleweg 5 te Stedum, Korendijk 13 te 't Zandt,
Zijldijksterweg 8 te 't Zandt, Garsthuizerweg 1 te Zeerijp,
Halteweg 4 te Middelstum, Zijldijksterweg 8 te 't Zandt;
• 9 december 2019, voor het vergroten van een woning
aan de Trekweg 3 te Garrelsweer;

• 10 december 2019, voor het verbouwen en vernieuwen
van een dorpshuis aan het Abt Emopad 8 te Westeremden;
• 10 december 2019, voor het aanleggen van tijdelijke
inritten i.v.m. de aanleg van transportleidingen aan de
Damsterweg 2 te Oosterwijtwerd.
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):
• 6 december 2019, voor het kappen van 6 populieren
aan de Delleweg 9 te Stedum;
• 9 december 2019, voor het (her)bouwen van een woning
aan de Heerestraat 5 te Middelstum;
• 11 december 2019, voor het bouwen van een schuur
aan de Lopsterweg 8 te Zeerijp.
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 onderstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken (datum is datum
ontvangst):
• voor het realiseren van tijdelijke huisvesting aan de
Fraamweg 9 te Middelstum (15 oktober 2019);
• voor het restaureren en verbouwen van de rijksmonumentale boerderij aan de Oldenoordweg 2 te Toornwerd
(16 oktober 2019);
• voor het (her)bouwen van een woning aan de Pomonaweg
9 te Loppersum (16 oktober 2019).
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 3 december 2019, voor het verwijderen van een asbesthoudende vlakke plaat en asbesthoudend rookkanaal uit
het pand aan de Fivelweg 4 te Zijldijk;
• 8 december 2019, voor het slopen van een garage en het
verwijderen van asbesthoudende golfplaten aan de
Stationsweg 13 te Stedum;
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze
of beroep indienen.
Milieumeldingen
De volgende milieumeldingen zijn ontvangen:
• 30 november 2019 voor het starten van een timmerbedrijf
(vervangt de melding van 22 oktober 2019) aan de Molenweg 18 te Zeerijp.
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen. 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.

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.

Kennisgeving ontwerp besluit
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning
te verlenen voor het herbouwen van een loods aan de
Garsthuizerweg 6 te Zeerijp. De vergunning bestaat uit het
bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en
het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 17 december 2019 tot en met 27 januari
2020 ter inzage in het gemeentehuis te Loppersum.
Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk
of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten
worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een
mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt
via telefoonnummer 0596-548200.

I Werk in uitvoering 16 – 22 december 2019
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Gemeente Loppersum
Aanleg Snel Internet Groningen (Rodin)
• Langs de wegen rondom de kernen van gemeente
Loppersum.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Middelstum
De Wilster, Florastraat 11
• Voorbereidende werkzaamheden sloop voormalige school
De Wilster
Contactpersoon: G.D. Posthumus tel. 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.

't Zandt
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.

