Weeknummer: 1

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):
• 18 december 2019, voor omzetting van agrarische grond
naar tuinbouwgrond aan de Stationsweg 27 te Stedum;
• 18 december 2019, voor het uitbreiden van het hotel met
een logiesgebouw aan de Molenweg 9 te Loppersum;
• 18 december 2019, voor het vernieuwen van de fundering
van de molen aan de Dorpsweg 16 te Westerwijtwerd;
• 19 december 2019, voor het verbouwen van plaats Melkema aan de Smedemaweg 3 te Huizinge;
• 20 december 2019, voor het bouwen van een woning met
bedrijfsruimte en kapschuur aan de Pompsterweg naast
nummer 4 te Middelstum,
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):
• 19 december 2019, voor het (her)bouwen van een woning
aan de Pomonaweg 9 te Loppersum;
• 23 december 2019, voor het bouwen van een werktuigenberging aan de Delleweg 2 te Stedum;
• 23 december 2019, voor het aanleggen van tijdelijke inritten ten behoeve van de aanleg van transportleidingen aan
de Damsterweg 2 en 53 te Oosterwijtwerd.
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 bouwen van een bewaarplaats aan de Delleweg 1
te Stedum (29 oktober 2019);
• voor het plaatsen van een overkapping aan de Heerestraat
32 te Middelstum (13 november 2019);
• voor het realiseren van een aanbouw aan de Pastorieweg
23 te Westeremden (19 november 2019).
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.
Publicatie Wmo 2015 regelingen en beleidsregels Wmo
2015 en Jeugdwet
De gemeenteraad heeft op 16 december 2019 de
Verordening Wmo gemeente Loppersum 2020 vastgesteld.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de bijbehorende "Nadere regels maatschappelijke ondersteuning
2020 gemeente Loppersum" en het "Besluit maatschappelijke ondersteuning 2020 gemeente Loppersum" vastgesteld
in de vergadering van 16 december 2019.
Alle wijzigingen treden in werking per 1 januari 2020.
Het college heeft in haar vergadering van 16 december 2019
ook opnieuw de beleidsregels vastgesteld ter ondersteuning
bij het stellen van indicaties. op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.
Het "Protocol Gebruikelijke Zorg CIZ versie 7.1 voor begeleiding en persoonlijke verzorging" is vastgesteld voor de Wmo
2015 en de Jeugdwet. De "Wmo richtlijn Indicatiestelling
hulp bij het huishouden gebaseerd op het Protocol indicatiestelling voor huishoudelijke verzorging van het CIZ april
2005" is vastgesteld voor de Wmo 2015.

De documenten liggen ter inzage in het gemeentehuis. U
kunt zich hiervoor melden bij de receptie van het Klant Contact Centrum. U vindt de documenten ook op www.loppersum.nl of via www.overheid.nl.

I Werk in uitvoering 23 dec. – 5 jan. 2020
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.
'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.
Tijdens de feestdagen zijn er geen werkzaamheden.
De jaarwisseling moet leuk blijven
De jaarwisseling moet leuk blijven in onze dorpen, is het
motto van alle verenigingen Dorpsbelangen en het gemeentebestuur.
Gedoogplaatsen vreugdevuren
In enkele dorpen wordt de jaarwisseling gevierd met vreugdevuren. De gemeente Loppersum heeft daarom, meestal
in overleg met verenigingen Dorpsbelangen, een aantal
gedoogplaatsen aangewezen. Op deze plekken wordt zand
neergelegd en meestal ook een ijzeren bak neergezet. Op
andere plaatsen worden geen branden toegestaan. Deze
exacte plaatsen zijn:
• Loppersum (Marktplein)
• Stedum (veldje aan de Borglanden)
• Garsthuizen (dorpsplein)
Carbidschieten alleen aan de rand van het dorp
Elke jaarwisseling wordt volop met carbid geschoten. Bent u
van plan om op oudejaarsdag carbid te schieten? Er zijn
regels waaraan u zich moet houden:
• dit jaar heeft u in bepaalde gevallen een melding moeten
doen, zie ook www.loppersum.nl/jaarwisseling.
• er mag op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari
02.00 uur geknald worden.
• alleen bussen met een maximale inhoud van 30 liter zijn
toegestaan;
• er moet minimaal één volwassen persoon bij de bussen
staan om toezicht te houden. Hij/zij is contactpersoon en
zorgt ervoor dat de regels nageleefd worden. Hij/zij is
tijdens het carbidschieten aanspreekbaar en telefonisch
bereikbaar voor de toezichthouders en/of politieagenten;
• er mag alleen aan de rand van het dorp geknald worden;
• de bussen moeten naar het open veld gericht zijn;

Aangepaste openingstijden
Datum
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
8.30-12.00 uur
gesloten

Telefonische bereikbaarheid
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.

• de afstand tot woningen van derden bedraagt tenminste
100 meter;
• het vrije schootsveld bedraagt tenminste 75 meter;
• het terrein wordt goed verlicht als het carbidschieten na
zonsondergang plaatsvindt;
• gebruik voor uw eigen veiligheid en die van de toeschouwers gehoorbescherming.
Een échte BOCK draagt
doppen
Voorkom gehoorschade en gebruik gehoorbescherming bij het
carbidschieten en het afsteken
van vuurwerk. Dit jaar delen de
toezichthouders op 31 december gehoorbescherming uit aan
Bewust Oplettende CarbidKnallers (BOCK). Maximaal 1
koptelefoon (collectors item)
per groep.
Vuurwerk
Vanaf wanneer mag ik vuurwerk afsteken?
Het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw is iets waar de
liefhebber lang naar uitkijkt. Maar vuurwerk zorgt ook voor
overlast. Daarom mag vuurwerk volgens de landelijk afsteektijden alleen op oudejaarsavond vanaf 18.00 uur tot
1 januari 02.00 uur worden afgestoken.
De verkoop van vuurwerk mag vanaf 28 december. De
minimum leeftijd om vuurwerk te mogen kopen is 16 of 18
jaar, afhankelijk van het soort vuurwerk.
Veilig afsteken
Helaas gebeuren er elk jaar ongelukken met vuurwerk. Vaak
worden ongelukken veroorzaakt doordat vuurwerk niet op de
juiste manier wordt afgestoken. Ook het gebruik van de
juiste hulpmiddelen kan veel ellende voorkomen. Daarom de
volgende tips:
• Steek maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af en zet
siervuurwerk stevig en stabiel neer;
• Gebruik voor vuurwerkpijlen een goedgekeurde standaard;
• Steek vuurwerk aan met een aansteeklont;
• Bescherm uw ogen en zet een vuurwerkbril op;
• Neem voldoende afstand en houdt rekening met omstanders
• Tweewielerhuis Mans Engel in Westeremden geeft dit jaar
aan iedere koper van vuurwerk gratis een vuurwerkbril
mee.
Vuurwerkafval opruimen
Vuurwerk afsteken is voor sommigen erg leuk, maar geeft
ook veel troep. Het spreekt voor zich dat iedereen zijn vuurwerkafval zelf opruimt. Een aantal tips:
• Zorg dat het vuurwerk niet meer gloeit;
• Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan;
• Ruim vuurwerkresten meteen op. U kunt het in de restafvalcontainer (grijze bak) doen.

Milieustraat
De milieustraat in Usquert is gesloten op:
• 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.

Wat te doen bij agressie en vernielingen tijdens oud
en nieuw
Maak foto’s wanneer je getuige bent van agressie en meld je
als getuige bij de politie. Mocht iemand gewond zijn: blijf bij
het slachtoffer en bel 112. De politie zal er ook dit jaar weer
alles aan doen om daders van vernielingen te achterhalen.
U kunt hen daarbij helpen door met tips te bellen met de politie via 0800-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000
of via www.politie.nl.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2020
De gemeente Loppersum nodigt u van harte uit om
aanwezig te zijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie op
donderdag 9 januari 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis. De gemeente organiseert in samenwerking met
de bedrijven-/handelsverenigingen en LTO Noord een
nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van de gemeente.
Tijdens deze avond zal de gemeenteraad ook de
Waarderingsprijs van de gemeente Loppersum
uitreiken. We hopen u te zien op 9 januari!

De gemeente Loppersum wenst u een fijne
jaarwisseling en een gezond 2020!

