Weeknummer: 7

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 30 januari 2018, verbouwen woning,
Bosweg 9 in Loppersum;
• 31 januari 2018, bouwkundig versterken kerktoren,
Stadsweg 31 in Garrelsweer.
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)
• 1 februari 2018, kappen boom, nabij Wirdumerweg 31A in
Wirdum;
• 5 februari 2018, plaatsen tuinhuis en erfafscheiding,
Appelhof 14 in Loppersum;
• 5 februari 2018, vervangen schoorsteen,
Oude Schoolsterweg 19 in Middelstum;
• 5 februari 2018, plaatsen tijdelijke woonunits, Oosterburen
8 in Loppersum;
• 6 februari 2018, plaatsen twee kleine windmolens,
Bedumerweg 41 in Stedum;
• 7 februari 2018, bouwen opslagschuur,
Wirdumerweg 83 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)
• 16 december 2017, bouwen schuur (vervangende
nieuwbouw), Huizingerweg 41 in Westeremden;
• 16 december 2017, bouwen woning (vervangende
nieuwbouw), Huizingerweg 41 in Westeremden,
• 19 december 2017, verwijderen twee schoorstenen die
vervangen worden door twee lichtgewicht exemplaren,
Pastorieweg 20 in Westeremden;
• 19 december 2017, vervangen twee schoorstenen en
verwijderen asbesthoudende materialen,
Dorpsweg 22 in Westeremden.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

I Kennisgeving ontwerp besluit WABO,
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig in gebruik
nemen van een tijdelijk schoolgebouw “Abt Emo” aan de
Huizingerweg 18 in Westeremden. De vergunning bestaat
uit het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog
op de brandveiligheid (art. 2.1, lid 1, sub d Wabo). De
aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
liggen van 13 februari 2018 tot en met 26 maart 2018 ter
inzage in het gemeentehuis in Loppersum. Tijdens de
periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of
mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten
worden gericht aan het college. Voor het inbrengen van een
mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt
via telefoonnummer 0596-548200.
Vergadering Platform Duurzaamheid
Op dinsdag 20 februari 2018 vergadert Platform
Duurzaamheid gemeente Loppersum om 19.30 uur in
het gemeentehuis. Biologische koffie, thee en koek
staan voor u klaar. Na afloop van de bijeenkomst kan er
worden nagepraat en is er gelegenheid voor het uitwisselen van duurzame ideeën en informatie onder het
genot van een duurzaam hapje en drankje. Graag horen
wij vooraf of u komt. Aanmelden kan via telefoonnummer
0596-548200 of l.vandenakker@loppersum.nl.

I “Alle kinderen moeten mee kunnen doen!”
De gemeente Loppersum subsidieert dit jaar Stichting
Leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds met
een bedrag van € 20.000. Deze fondsen houden zich bezig
met de bestrijding van kinderarmoede. De krachten van
deze partijen en Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds
Kinderhulp zijn gebundeld in één pakket, Kindpakket.nl.
De stichtingen en de gemeente willen allemaal dat kinderen
die opgroeien in gezinnen met beperkte financiële middelen
mee kunnen doen in de samenleving. Ouders van kinderen
in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een inkomensniveau van
130% van het sociaal minimum kunnen aanvragen doen via
www.kindpakket.nl. Er kan bijvoorbeeld een bijdrage
gevraagd worden aan schoolspullen, maar ook
sportcontributies en een verjaardagspakket horen bij de
mogelijkheden.

I Snoeien bomen Hoeksmeersterweg Garrelsweer
Vanaf maandag 19 februari gaat groenvoorziening
A.J. van der Werf de bomen aan de Hoeksmeersterweg
in Garrelsweer kandelaberen (fors snoeien). Door deze
maatregel wordt het gevaar voor uitwaaiende takken
opgeheven. De werkzaamheden nemen twee weken in
beslag. In eerste instantie was het de bedoeling om alle
bomen te rooien en nieuwe bomen te planten. Na toetsing
aan de Natuurwet en rekening houdend met het belang van
de bomen voor vleermuizen blijkt kap en herplanting dit
voorjaar niet mogelijk. Daarnaast heeft het waterschap
Noorderzijlvest bedenkingen bij herplanting, omdat de
Hoeksmeersterweg is gelegen op de waterkering van
deOude Wijmers. De gemeente gaat samen met
Landschapsbeheer Groningen, het waterschap en een
aantal inwoners uit Garrelsweer een plan maken om de
bomen aan de Hoeksmeersterweg op termijn te vervangen.

I Werk in uitvoering 12 februari – 19 februari
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
‘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
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.
Middelstum
• Voorbereidende werkzaamheden voor de sloop en
aanpassing terrein basisschool Klim-op aan de
Zuiderstraat 1.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
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.

