Weeknummer: 13

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum ontvangst)
• 14 maart 2018, vergroten ligboxenstal,
Wirdumermeedenweg 10 in Wirdum;
• 19 maart 2018, verbouwen woning, Dorpsweg 30 in
Westeremden;
• 19 maart 2018, (her)bouwen woning, Huizingerweg 41 in
Westeremden;
• 19 maart 2018, (her)bouwen schuur, Huizingerweg 41 in
Westeremden.
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)
• 15 maart 2018, samenvoegen van 2 wisselwoningen tot
1 wisselwoning, Zwarte Laan 1 a 3 in Loppersum;
• 15 maart 2018, samenvoegen van 6 wisselwoningen tot
3 wisselwoningen, Oostrand 2, 3 en 8 in Middelstum;
• 15 maart 2018, bouwkundig versterken woning,
Bedumerweg 43 in Stedum;
• 16 maart 2018 vergroten woning, Stadsweg 99 b in
Garrelsweer;
• 19 maart 2018, bouwen schuur, Melkvaaller 2 in
Westeremden;
• 19 maart 2018, plaatsen schoorsteen, Torenstraat 5 in
Huizinge.
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.

I Uitslagen verkiezingen 21 maart
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart heeft
60,44% van de stemgerechtigden uit de gemeente Loppersum een stem uitgebracht.
Partij
CDA
Loppersum Vooruit
PvdA
GROENLINKS
ChristenUnie
VVD
D66
Totaal:

Aantal stemmen
846
1166
854
642
580
417
193
4698

Percentage
18,0%
24,8%
18,2%
13,7%
12,3%
8,9%
4,1%

Op www.loppersum.nl staan de uitslagen op
persoonsniveau. De uitslagen van het referendum over de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 zijn na
te lezen op www.loppersum.nl.

Verkiezingsavond op 21 maart in het gemeentehuis

I Loppersum Schoon! Gratis hondenpoepzakjes
In eerdere berichtgeving hebben wij aangegeven dat de
voorzieningen in het kader van Loppersum Schoon!
(in de dorpen Loppersum, Westeremden, Garsthuizen
Startenhuizen, ‘t Zandt en Garrelsweer) in het eerste
kwartaal van dit jaar zouden worden aangebracht. Door de
vorstperiode lopen de afgesproken werkzaamheden uit.
Gratis hondenpoepzakjes
In de week van 26 tot en met 30 maart gaan we in alle
dorpshuizen afvalzakjes verspreiden zodat hondenbezitters
de hondenuitwerpselen kunnen opruimen. Deze zakjes zijn
biologisch afbreekbaar en zijn gratis beschikbaar voor alle
hondenbezitters. In Garrelsweer zijn de zakjes af te halen in
het café, in de overige dorpen liggen de zakjes in de
dorpshuizen. Met elkaar gaan we voor een schonere
openbare ruimte in onze gemeente!

I Aanpak voormalige opslaglocaties in de
gemeente
Per 1 maart 2018 is de nieuwe containerwissellocatie aan
de Onderdendamsterweg 9 in Middelstum in gebruik
genomen. Op deze locatie wisselt de milieudienst volle
containers met huishoudelijk afval om voor lege containers.
Doordat de nieuwe locatie aan de Onderdendamsterweg in
gebruik is genomen, kan worden gestart met het opknappen
van twee voormalige opslaglocaties. De voormalige
containerwissellocatie aan de Tolweg in Westerwijtwerd zal
opnieuw worden ingericht als parkeervoorziening voor
vrachtwagens. De opslaglocatie aan de Delleweg in
Middelstum, naast de begraafplaats, zal eveneens worden
ingericht als parkeervoorziening. Wethouder Pier Prins:
“Hiermee gaat een wens van het dorp in vervulling om
een goede parkeervoorziening nabij de begraafplaats te
realiseren. Het aangezicht van het dorp wordt hierdoor
aanzienlijk verbeterd”. Naar verwachting worden de
werkzaamheden rond de zomer van dit jaar afgerond.

I Werk in uitvoering 26 maart – 2 april
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Garrelsweer
• Werkzaamheden aan kabel en leidingen van Enexis in de
Bovendijks.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Loppersum
• Sloopwerkzaamheden en tijdelijke inrichting van het pand
aan de Hogestraat 4.
• Vanaf maandag 26 maart is de Stationslaan gestremd voor
al het verkeer i.v.m. de start van riolerings- en reconstructiewerkzaamheden. Voetgangers kunnen gebruik maken
van het voetpad aan één zijde. Huisarts Booy is bereikbaar via de Parallelweg.
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.
Aangepaste openingstijden rond Pasen
Op Goede Vrijdag (30 maart) en Paasmaandag (2 april)
is het gemeentehuis gesloten. In geval van calamiteiten
is het gemeentehuis bereikbaar via 0596-548200.

