Weeknummer: 4

I Openbare raadsvergadering 27 januari 2020
aanvang 20.30 uur
De openbare raadsvergadering begint om 20.30 uur in verband met de Holocaust-herdenking in Loppersum op 27
januari 2020, van 19.00 tot 20.00 uur. De raadsvergadering
vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent
vanaf 20.00 uur welkom.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Lidmaatschap Werkorganisatie DEAL
• Lopster Dorpenprogramma
• Benoemen nieuwe fractie-assistent mevrouw E.F.
Oldenhof
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 20.30 uur.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen. U kunt de vergunningen ook
bekijken op www.loppersum.nl/vergunningen.
Aanvragen omgevingsvergunning
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn
ontvangen (datum is datum ontvangst):
• 8 januari 2020, voor het herstellen van aardbevingsschade en het uitvoeren van klein onderhoud aan de
Hippolytuskerk aan het Concordiaplein 1 te Middelstum,
• 9 januari 2020, voor het kappen van 4 bomen op de
tennisbaan (3 eiken, 1 els) aan de Coendersweg 41 te
Middelstum;
• 13 januari 2020, voor het planten van 4 bomen aan de
Dorpstraat 29 te Oosterwijtwerd;

• 13 januari 2020, voor het restaureren van de klokken en
de klokkenstoel in de toren aan de Borgweg 6 te Zeerijp;
• 13 januari 2020, voor het bouwen van een schuur aan de
Tolweg 10 te Zeerijp;
• 14 januari 2020, voor het verbouwen en bouwkundig versterken van de woning aan de Bosweg 5 te Loppersum.
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):
• 14 januari 2020, voor de tijdelijke bewoning van een
schuur aan de Dorpsweg 9 te Westeremden;
• 15 januari 2020, voor het realiseren van tijdelijke woon- en
werkruimte aan de Hippolytushof 1 te Middelstum;
• 15 januari 2020, voor het kappen van 23 bomen t.b.v. het
aanleggen een hoogspanningsverbinding nabij: Delleweg
5 te Stedum, Korendijk 13 te 't Zandt, Zijldijksterweg 8 te
't Zandt, Garsthuizerweg 1 te Zeerijp en Halteweg 4 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 onderstaande aanvragen wordt verlengd
met een termijn van 6 weken (datum is datum ontvangst):
• het bouwen van een kas, aan de Oosterburen 1 te
Middelstum (30 oktober 2019);
• het plaatsen van een woonunit, tegenover Huizingerweg
17 te Westeremden (16 november 2019).
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Werk in uitvoering 20 januari – 26 januari 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.
Loppersum
Badweg
• Van 6 januari t/m 27 maart is in verband met rioleringswerkzaamheden Badweg de weg afgesloten tussen de
kruising Duursumerweg/Industrieweg en het laatste stukje
van de Sjuxumerweg.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920
Zwartelaan
• Start grondwerkzaamheden, aanleg passeerstroken en
plaatsen tijdelijke woningen (januari tot juni 2020).
Verkeersregelaars aanwezig.
Contactpersoon: Harold Mulder, uitvoerder Jan Snel
06-81409712.
't Zandt
Reconstructie Trijntje Hartmantil in de Terhornseweg
• Van 29 oktober t/m 21 februari 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.
Hink Oostingstraat
• Grondwerkzaamheden en plaatsen tijdelijke woningen
(januari tot juni 2020). Verkeersregelaars aanwezig.
Contactpersoon: Harold Mulder, uitvoerder Jan Snel 0681409712.
Tijdelijke stremming de Schepperij op 27 januari 2020
Op maandag 27 januari herdenkt de Werkgroep Herdenken
en Viering 75 jaar bevrijding in het dorp Loppersum de
slachtoffers van de Holocaust. Naast een bijeenkomst in het
dorpshuis wordt er een stille tocht gehouden van het dorpshuis naar de herdenkingssteen op de hoek van de
Schepperij/Molenweg. I.v.m. deze herdenking is de
Schepperij tussen 19.00 en ± 20.30 uur afgesloten voor het
doorgaande verkeer.

Bovenaanzicht van Holocaustmonument Levenslicht
(foto: Marco de Swart)
Holocaustmonument Levenslicht vanaf 25 januari te
zien in Middelstum
Vanaf 25 januari tot en met 1 februari is het tijdelijke
Holocaustmonument Levenslicht te zien in de Sint
Hippolytuskerk in Middelstum. Het lichtmonument maakt
deel uit van een landelijk project van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei en is gemaakt door kunstenaar en
innovator Daan Roosegaarde. Op zaterdag 25 januari
om 18.30 uur start een bijeenkomst in de Sint
Hippolytuskerk waar wethouder Rudi Slager (kunst en
cultuur) het lichtmonument onthult. Deze bijeenkomst is
voor iedereen toegankelijk.

I Informatieavond Wonen met een PLUS 21
januari
Op dinsdagavond 21 januari organiseren de gemeente
Loppersum, Woonzorg Nederland, Zonnehuisgroep Noord
en de Zorgcoöperatie Loppersum in het restaurant van
Wiemersheerd een bijeenkomst over het concept 'Wonen
met een PLUS in Loppersum'. Op deze avond, die van
18.00 tot 21.00 uur duurt, vragen we inwoners uit
Loppersum mee te denken. De avond is bedoeld voor
iedereen, jong en oud. Aanmelden via
wonenmeteenplus@loppersum.nl of via het telefoonnummer 0596 - 54 82 00. Meer informatie op
www.loppersum.nl.

