Weeknummer: 3

I

Ingelaste raadsvergadering 15 januari
Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari
2018, is er een ingelaste openbare vergadering van de raad
op maandag 15 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis
van Loppersum. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.
Spreekrecht
Informatie kunt u inwinnen bij de loco-griffier, bereikbaar via
griffie@loppersum.nl, of via 0596- 54 82 00, daar kunt u ook
melden of u wilt inspreken tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.
Aansluitend is de raadscommissievergadering met als
onderwerp 'Watertakenplan DAL/W2 2018-2022'.

Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 15 november 2017, verbouwen woning, Pastorieweg 21 in
Westeremden;
• 4 januari 2018, plaatsen kleine windmolen,
Garsthuizerweg 4 in Zeerijp.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken.
Horeca
Aan Stichting Moarstee te Stedum is vergunning onder
voorwaarden verleend voor het bedrijfsmatig verstrekken
van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse voor
de inrichting D. Triezenbergstraat 32 in Stedum.
De vergunning is op 9 januari 2018 verzonden.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuurs-

recht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken binnen zes weken na de dag waarop het
besluit bekend is gemaakt, een beroepschrift indienen bij
de administratieve rechter (Rechtbank Noord-Nederland,
locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen).
Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden
ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld
in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar
voren heeft gebracht. De vergunning ligt voor belanghebbenden ter inzage in het gemeentehuis. Voor het inzien van
de stukken kan een afspraak worden gemaakt via
www.loppersum.nl, aan de receptie of telefonisch via
14 05 96. Informatie krijgt u bij de Werkorganisatie
DEAL-gemeenten via telefoonnummer (0596) 639700.

I

Aanvragen en vergunningen in het kader
van de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 28 december 2017, plaatsen tijdelijke woonunits,
Oosterburen 8 in Middelstum;
• 4 januari 2018, vervangen oud dak, Rijksweg 29 in
Garrelsweer;
• 5 januari 2018, bouwkundig versterken school,
Huizingerweg 7A in Westeremden;
• 8 januari 2018, vervangen schoorsteen, Oude Boor 2 in
Westermden.
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)
• 20 december 2017, bouwkundig versterken van 64
woningen, Kwekersstraat 1 t/m 9 (oneven), Kwekersstraat
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
Ploegersweg 12 t/m 34 (even) in Middelstum;
• 9 januari 2018, bouwkundig verstevigen schoorsteen,
Burchtstraat 26 in 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.

Slim met afval, zo doen we dat!
Vanaf 1 januari 2018 is de afvalstoffenheffing veranderd. In plaats van
één vast bedrag per jaar, betaalt elk
huishouden een ander tarief.
Informatie over afval staat op
www.loppersum.nl/afval.

I Werk in uitvoering 15 januari – 22 januari
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart
met alle wegwerkzaamheden.
Herinrichting 't Zandt
• Kruispunt Molenweg/Hoofdstraat is toegankelijk voor al
het 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 is gestremd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

Hoe wordt huishoudelijk afval
gewogen?
Bij het optillen van de volle container
wordt deze gewogen. Bij het legen en
weer neerzetten wordt de container
opnieuw gewogen. Het verschil
tussen beide weegmomenten is het
netto gewicht aan afval dat in rekening wordt gebracht. Afval dat na het
legen in de container achterblijft
(bijvoorbeeld door bevriezing) wordt
twee keer gewogen en wordt dus niet
in rekening gebracht.
De vrachtwagen kan twee containers
tegelijkertijd oppakken en legen. De
grijparm heeft twee weegsystemen,
elke container wordt apart gewogen.
Een container bevat een chip, zodat
het weegsysteem precies weet welke
container bij welk adres hoort. Door
twee containers tegelijk op te pakken
kan de milieudienst sneller werken en
hoeft de vrachtwagen minder vaak te
stoppen; dit bespaart tijd en brandstof.

In de gemeente Loppersum gebeurt er van alles als gevolg
van de gaswinning en de aardbevingen. Er werken veel
partijen aan. De versterking van scholen, woningen en
andere gebouwen heeft een flinke impact op inwoners.
Maar wie doet nou eigenlijk wat, en waar kun je met vragen
terecht? De gemeente heeft een website gemaakt die
gaat over versterken als gevolg van aardbevingen en
gaswinning: www.loppersumversterkt.nl. Deze website is
met name voor de inwoners bedoeld. Hier vindt u de laatste
actualiteiten, achtergronden en ontwikkelingen. En u ziet op
de website ook wat er in de verschillende dorpen gebeurt.

LET OP: zet uw container tussen 06.00-07.30 uur aan de straat!
Zo voorkomt u dat de milieudienst uw container niet kan legen.
Meer informatie over afval staat op www.loppersum.nl/afval.

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.
• 15 en 16 januari wegafzetting van de Hogestraat 16 in
Loppersum.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 0596-548200.
• Voorbereidende werkzaamheden voor de sloop en
tijdelijke inrichting van Hogestraat 4 in Loppersum
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
• Realisatie haven Stedum. De werkzaamheden in de
haven zijn 8 januari gestart. Moarstee blijft bereikbaar.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

