Weeknummer: 5

I Commissievergadering 12 februari
De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 12 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis.
U bent vanaf 19.30 uur welkom.
Het volgende agendapunt komt aan de orde:
• Voortgang en vooruitblik Agrologistiek Fase I en ǁ

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
0596-548200.

I Aanvragen en vergunningen in het kader

van de WABO
Meer informatie: 0596-548200.

Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum ontvangst)
• 24 januari 2018, kappen boom, nabij Wirdumerweg 31A in
Wirdum;
• 24 januari 2018, vervangen schoorsteen, Oude
Schoolsterweg 19 in Middelstum;
• 30 januari 2018, dempen en graven/ herprofileren van
sloten, Damsterweg in Oosterwijtwerd;
• 30 januari 2018, plaatsen twee chalets op terrein,
Tolweg 10 in Zeerijp.
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)
• 25 januari 2018, plaatsen twee windmolens, Terhornseweg
4 in Zeerijp;
• 25 januari 2018, kappen vier bomen, Stedumerweg 28 in
Loppersum;
• 26 januari 2018, bouwen tijdelijke werkplaats en opslag,
Hoofdstraat 85A in ‘t Zandt;
• 26 januari 2018, realiseren veld zonnepanelen op perceel
G1233 (wijziging op de reeds verleende vergunning) achter de woningen aan de Gerard van Damstraat in ‘t Zandt;
• 26 januari 2018, plaatsen kleine windmolen,
Garsthuizerweg 2 in Zeerijp;
• 26 januari 2018, plaatsen kleine windmolen, Groot
Hemerterweg 2 in Stedum;
• 29 januari 2018, verbouwen woning, Pastorieweg 21 in
Westeremden;
• 29 januari 2018, kappen kastanjeboom, Borgweg 20 in
Zeerijp;
• 30 januari 2018, bouwen tijdelijke school, Huizingerweg 20
in Westeremden;
• 31 januari 2018, vervangen schoorsteen, Oude Boor 2 in
Westeremden.

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere
procedure) (datum is datum verzending)
• 29 januari 2018, herstellen voor- en achtergevel, Oude
Schoolsterweg 21 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.

Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 29 november 2017, plaatsen tuinhuis en erfafscheiding,
Appelhof 14 in Loppersum;
• 29 november 2017, plaatsen carport, Dorpsweg 22 in
Westeremden;
• 30 november 2017, bouwkundig versterken en verduurzamen van 11 woningen, Bovendijks 15 t/m 27 (oneven) en
Bovendijks 22 t/m 28 (even) in Garrelsweer;
• 7 december 2017, plaatsen kleine windmolen,
Fraamweg 9 in Middelstum.
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt verlengd met een termijn van zes weken.

I Werk in uitvoering

5 februari – 12 februari
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.

Loppersum
• Sloopwerkzaamheden en tijdelijke inrichting van het pand
aan de Hogestraat 4.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

Stedum
• Werkzaamheden realisatie haven Stedum. Moarstee blijft
bereikbaar.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
• Voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de
voormalige basisschool De Bongerd aan de Hilmaarweg 48.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.

I Oproep aan Middelstumers:

vul zorg-enquête in
In Middelstum wordt door een enthousiaste groep mensen
onderzocht wat er nu en in de toekomst nodig is om vitaal
jong te blijven én oud te worden. Er is in Middelstum,
Huizinge, Toornwerd en Westerwijtwerd huis-aan-huis een
enquête verspreid. Invullen kan vandaag nog, online via
http://bit.do/middelstum. Ingevulde enquêtes kunnen in de
daarvoor bestemde bus gestopt worden die bij PLUS
Supermarkt in Middelstum staat.

Middelstum
• Voorbereidende werkzaamheden voor de sloop en aanpassing terrein basisschool Klim-op aan de Zuiderstraat 1.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
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.

Zien hoeveel afval u heeft ingeleverd
U kunt zien hoe vaak uw container geleegd is en hoeveel
kilo’s afval zijn gewogen. Dit kan door in te loggen met
uw DigiD. Op deze manier kunt u bijhouden hoeveel afval
u heeft ingeleverd. De weeginstallatie van de vrachtwagen pakt uw container op, leest de chip en weegt de
inhoud van de container. Deze gegevens worden bijgehouden in het registratiesysteem dat u zelf kunt raadplegen.

Ongeveer drie tot vijf werkdagen na het legen van de
container zijn de registraties zichtbaar. Heeft u geen inter-

net? Vraag dan aan familie of een bekende of zij u kunnen helpen. In verband met privacy kan de gemeente u
niet informeren over de registraties van uw container(s).
De gegevens (aantal ledigingen en aantal kilo’s) worden
gebruikt om het variabele tarief te bepalen. Dit tarief
wordt bij de belastingaanslag 2019 in rekening gebracht.

Hoe werkt het?
1. Ga naar www.loppersum.nl/afvalwijzer
2. Vul uw postcode en huisnummer in om uw persoonlijke
afvalwijzer te openen
3. In uw persoonlijke afvalwijzer klikt u rechts op ‘Bekijk
uw persoonlijke ledigingen’
4. Log nu in met uw DigiD inloggegevens
5. Op de volgende pagina ziet u de registratiegegevens
van uw containers

