Weeknummer: 8

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 7 februari 2018, wijzigen/uitbreiden melkveehouderij,
Bredeweg 24 in Westeremden;
• 9 februari 2018, versterken molen, Borgweg 59 in Zeerijp;
• 12 februari 2018, bouwkundig versterken woning,
Bedumerweg 43 in Stedum;
• 12 februari 2018, vervangen schoorsteen en rookkanaal
aan achterzijde woning, Kerkpad 13 in Middelstum;
• 12 februari 2018, plaatsen schoorsteen, Torenstraat 5 in
Huizinge;
• 12 februari 2018, bouwkundig versterken woning,
Zeerijperweg 1 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)
• Rectificatie: 5 februari 2018, plaatsen tijdelijke woonunits,
Oosterburen 8 in Middelstum;
• 7 februari 2018, verbetering Noorderlijke kade van
Eemskanaal binnen de gemeente Loppersum;
• 8 februari 2018, bouwkundig versterken en verduurzamen
11 woningen, Bovendijks 15 t/m 27 (oneven) en
Bovendijks 22 t/m 28 (even) in Garrelsweer.
Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 9 februari 2018, vervangen schoorsteen en rookkanaal,
Eenumerweg 8 in Zeerijp.
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)
• 21 december 2017, aanleggen parkeervoorziening bij
spoorzone Stedum, nabij de Stationsstraat 2 in
Loppersum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

I Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein
De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 23
februari om 09.00 uur in het gemeentehuis van Loppersum
(raadzaal). Op de agenda staan o.a. de concept
Jaarplanning voor 2018 en de rente over leningen van de
Volkskredietbank op de agenda. Een deel van de vergadering is besloten. De complete agenda staat op
www.loppersum.nl. Wilt u deze vergadering bijwonen, dan
dient u zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering

te melden bij het secretariaat via daladviesraad@gmail.com.
Graag met vermelding van het onderwerp van spreekrecht.
Het spreekrecht per persoon bedraagt maximaal 5 minuten.
Verkiezingen op 21 maart 2018

I Werk in uitvoering 19 februari – 26 februari
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Garrelsweer
• Bomen snoeien aan de Hoeksmeersterweg in
Garrelsweer, van 19 februari t/m 2 maart (van 8.00 tot
17.00 uur) is de weg gestremd.
Contactpersoon: R. van der Wal, 06-55134483.
Loppersum
• Sloopwerkzaamheden en tijdelijke inrichting van het pand
aan de Hogestraat 4.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

Op woensdag 21 maart 2018 mag u weer naar de
stembus. Op die dag worden de leden van de
gemeenteraad gekozen. Tegelijkertijd is de stemming
van het raadgevend referendum over de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ook wel
‘sleepwet’ genoemd. De voorbereidingen voor deze
verkiezingsdag zijn in volle gang. Meer informatie over
de gemeenteraadsverkiezing en het referendum is te
vinden op www.loppersum.nl/verkiezingen.

I Verplaatsing textiel- en glasbak Stedum
Op dinsdag 20 februari worden in Stedum de
textielcontainer en glasbak verplaatst van de hoek
Bedumerweg/Kaakstraat naar de Hilmaarweg. Deze nieuwe
locatie is tijdelijk. De definitieve locatie zal worden ingericht
nabij de nog te bouwen school aan de Hilmaarweg.

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.
‘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.

