Weeknummer: 2

I

Openbare commissieververgadering

De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 15 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis.
U bent vanaf 19.30 uur welkom.
Het volgende agendapunt komt aan de orde:
• Watertakenplan DAL/W2 2018-2022

De volledige agenda kunt u vinden op www.loppersum.nl.

Spreekrecht
Insprekers kunnen ook het woord voeren. Aanmelden kan
tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering via de
loco-griffier, dhr. H. Speulman, griffie@loppersum.nl of via
0596- 54 82 00.

Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.

I

Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 14 december 2017, vergroten woning, Stadsweg 99B in
Garrelsweer;
• 16 december 2017, bouwen woning (vervangende
nieuwbouw), Huizingerweg 41 in Westeremden;
• 18 december 2017, bouwen tijdelijke werkplaats en
opslag, Hoofdstraat 85A in ‘t Zandt;
• 19 december 2017, vervangen twee schoorstenen en
verwijderen asbesthoudende materialen, Dorpsweg 22 in
Westeremden;
• 19 december 2017, verwijderen twee schoorstenen en
vervangen door twee lichtgewicht exemplaren,
Pastorieweg 20 in Westeremden;
• 20 december 2017, plaatsen twee kleine windmolens,
Bedumerweg 41 in Stedum;
• 21 december 2017, aanleggen parkeervoorziening bij

Koren- en Pelmolen De Stormvogel wint de Waarderingsprijs tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2018.

spoorzone Stedum, Stationsstraat 2 in Stedum;
• 23 december 2017, opschonen/ hergraven zwetsloten en
dempen kleine tussensloten, aan de
Crangeweersterweg 4 in Stedum;
• 22 december 2017, bouwen schuurwoning,
Zeerijperweg 5 in Loppersum;
• 24 december 2017, noodkap es, Zeerijperweg 13 in
Loppersum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 22 december 2017, gebruiken terrein t.b.v. zorg/leerbedrijf
en (camping)winkel, Hoofdstraat 85A in ‘t Zandt;
• 22 december 2017, plaatsen tijdelijke woonunit,
Lellensterweg 46 in Stedum;
• 22 december 2017, bouwen (schuur)woning,
Zeerijperweg 5 in Loppersum.
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 (datum is datum ontvangst)
• 7 december 2017, bouwkundig versterken van 64
woningen aan de Kwekerstraat 1 t/m 9 (oneven),
Kwekerstraat 2 t/m 20 (even), Akkerstraat 1 t/m 19
(oneven), Akkerstraat 2 t/m 32 (even), Boerdamsterweg 27
t/m 37 (oneven), Klaproosstraat 1 t/m 9 (oneven) en de
Ploegersweg 12 t/m 34 (even) in Middelstum;
• 18 december 2017, herstellen voor- en achtergevel,
Oude Schoolsterweg 21 in Middelstum;
• 18 december 2017, bouwen kindcentrum, hoek
Badweg/Schoolstraat/Pomonaweg in Loppersum;
• 19 december 2017, bouwen kindcentrum, Zuiderstraat 1
in Middelstum;
• 21 december 2017, verstevigen twee schoorstenen,
Wirdumerweg 32 in Loppersum;
• 21 december 2017, aanpassen dakconstructie,
Wijmersweg 31 in Loppersum;
• 21 december 2017, verbeteren Noordelijke Kade
Eemskanaal binnen de gemeente Loppersum;
• 3 januari 2018, aanpassen schoorsteenkanalen,
Bedumerweg 39 in Stedum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

I Ook in 2018 avondopenstelling op donderdag
In 2017 is een pilot uitgevoerd met verruimde openingstijden op donderdagavond. Vanaf januari 2018 zal de
publieksbalie iedere donderdag tot 19.00 uur geopend zijn.
Iedereen is zonder afspraak welkom in het gemeentehuis.
Meer informatie op www.loppersum.nl/openingstijden.
I

Opening school Klim-op

De gereformeerde basisschool Klim-op heeft in december
2017 als eerste school in het gebied intrek genomen in een
versterkt en vernieuwd schoolgebouw in Middelstum.
Om dit te vieren zal de school op woensdag 10 januari 2018
officieel geopend worden door o.a. wethouder Schollema.
‘Het nieuwe schoolgebouw is vrij van gebruik van gas.
We zijn trots op het resultaat en willen u dit graag laten
zien. U bent van harte welkom om de school te bekijken!’

Scholentransitie
Om de scholen in onze gemeente toekomstbestendig te
maken, bouwen we in Loppersum, Middelstum en Stedum
nieuwe kindcentra, met daarin opvang en onderwijs voor
kinderen van 0-12 jaar onder één dak. In Westeremden,
Zeerijp en ‘t Zandt worden de scholen versterkt.
Meer weten? Kijk op www.loppersumversterkt.nl.

I Afvalwijzer 2018 huis aan huis verspreid

De Afvalwijzer 2018 is begin januari huis aan huis verspreid
bij alle huishoudens in de gemeente. De Afvalwijzer bevat
onder andere de data waarop huishoudelijk afval (grijs en
groen) wordt opgehaald. Heeft u nog geen Afvalwijzer 2018
ontvangen? Neem dan contact op met ons
KlantContactCentrum via 0596- 548200.

I Werk in uitvoering 8 januari – 15 januari

Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Herinrichting ‘t Zandt
• Kruispunt Molenweg/Hoofdstraat is toegankelijk voor alle
verkeer. De Hoofdstraat is gestremd vanaf Kerklaan tot en
met het kruispunt Lissebonsepad. Lissebonsepad en de
Kerklaan zijn te bereiken via het kruispunt
Hoofdstraat/Kerklaan.
• Kruising Hoofdstraat/Oosterstraat gestremd.
• Tot 8 januari blijft het werkvlak in de Hoofdstraat gesloten
voor alle verkeer.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Herinrichting Loppersum
• De Wirdumerweg is gestremd vanaf het kruispunt
De Schepperij tot Marktplein. Kruising De Schepperij blijft
toegankelijk voor verkeer.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Overige werkzaamheden
• Nutswerkzaamheden Tichelwerk en Roggemolen in
Loppersum: Aanleg telecomkabel Over de Wijmers.
Contactpersoon: D. Bosch, 0596-548200.
• Het riool in Westerwijtwerd, Huizinge, Stedum en
Loppersum wordt gereinigd en geïnspecteerd. De exacte
straten waar deze werkzaamheden plaatsvinden staan op
www.loppersum.nl.
Contactpersoon: F. Ensing, 0596-548200.
• Op 15 en 16 januari is een wegafzetting van de
Hogestraat 16 in Loppersum.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 0596-548200.
• Realisatie haven Stedum. De werkzaamheden in de haven
beginnen op 8 januari. Moarstee blijft bereikbaar.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

