Weeknummer: 14

Gemeentehuis gesloten op vrijdag 6 april
Op vrijdag 6 april is het gemeentehuis gesloten in
verband met een trainingsdag. In geval van calamiteiten
is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar via
0596- 548200.
Maandag 9 april zijn wij u graag weer van dienst!

I Commissievergadering 9 april
De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 9 april om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent
vanaf 19.30 uur welkom.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Stand van zaken project transitie Onderwijshuisvesting
gemeente Loppersum.
• Bomen – beleid, beheer en ontwikkelingen in Loppersum.
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
plaatsvervangende griffier, mevrouw C.A.M. Bodewes,
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)
• 20 maart 2018, vergroten schuur, Borgweg 71 in Zeerijp;
• 20 maart 2018, vervangen drie schoorstenen, Pastorieweg
25 in Westeremden;
• 22 maart 2018, bouwkundig verstevigen woning,
Molenweg 16 in Middelstum;
• 26 maart 2018, aanleggen van dammen, nabij
Kolholsterweg 3 in Zijldijk.
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)
• 27 maart 2018, verbouwen woning, Lopsterweg 11 in
Stedum;
• 27 maart 2018, bouwkundig versterken rijksmonumentale
molen, Borgweg 59 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)
• 30 januari 2018, dempen en graven/herprofilering van
sloten aan de Damsterweg in Oosterwijtwerd.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

I Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid
van Engelshoven, maakt bekend dat zij voornemens is in
het kader van de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid,
van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de wet
Algemene wet bestuursrecht een archeologische monumentenvergunning te verlenen voor de bouw van een schuur op
het perceel met de kadastrale aanduiding: Stedum: E-890
(Rijksmonumentnummer 45975/ Locatie Westeremden). In
dit kader ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken

ter inzage van 4 april 2018 tot en met 15 mei 2018 in het
gemeentehuis in Loppersum. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen bij het college
worden ingediend.

I Militaire oefening in Noord Nederland
Van 9 t/m 13 april 2018 wordt een militaire oefening
gehouden in Noord Nederland, waaronder mogelijk ook in
de gemeente Loppersum. De militairen verplaatsen zich
bewapend met voertuigen door het gebied. Er wordt geen
gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. Als er
ondanks alle voorzorgmaatregelen schade door de oefening
ontstaat, dan kan dit gemeld worden bij het ministerie van
Defensie, CDC/JDV/sectie Claims, Postbus 9004, 3509 AA
in Utrecht. Bereikbaar via telefoonnummer 030-2180420 of
e-mailadres jdvclaims@mindef.nl.
Afval uitgelicht: hoe zet ik de container juist
aan de straat?
Vanaf 1 januari 2018 is de afvalstoffenheffing veranderd.
In plaats van één vast bedrag per jaar, betaalt elk
huishouden een ander tarief.
De milieudienst kan alleen containers legen die op de
juiste manier aan de straat zijn neergezet. Is de afstand
tot de straat te ver, zijn er obstakels of staat de container met het handvat richting de straat? Dan kan de container niet opgepakt en geleegd worden. Zet uw container indien mogelijk naast die van de buren, telkens
twee-aan-twee. De weeginstallatie kan namelijk twee
containers tegelijk optillen. De containers worden
uiteraard wel apart uitgelezen en gewogen.
Het deksel van de container hoort gesloten te zijn.
Staat het deksel te ver omhoog? Dan kan tijdens het
legen afval buiten de vrachtwagen vallen. Dit kan de
weeginstallatie vervuilen en beschadigen. Daarnaast
leiden niet goed afgesloten containers tot stankoverlast
en zwerfafval. Afval dat naast de container staat of ligt
wordt niet meegenomen.
Meer weten over afvalinzameling en -verwerking?
Kijk dan op www.loppersum.nl/afval.

I Werk in uitvoering 3 april – 9 april
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Garrelsweer
• Werkzaamheden kabel en leidingen van Enexis in de
Bovendijks in Garrelsweer.
Contactpersoon: F. Ensing, 06- 11771139.
Loppersum
• Tijdelijke inrichting ter plaatse van de Hogestraat 4.
• Vanaf 26 maart is de Stationslaan gestremd voor alle
verkeer i.v.m. de start van de riolerings- en reconstructiewerkzaamheden. Voetgangers kunnen gebruik maken van
het voetpad aan één zijde. Huisarts Booy is bereikbaar via
de Parallelweg,
• Fa. Hak zal in opdracht van Enexis en het Waterbedrijf
Groningen beginnen met nutswerkzaamheden aan de
Kruisweg. Het verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. De bereikbaarheid van aanwonenden blijft
gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06- 51834844.
Middelstum
• Sloopwerkzaamheden 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.
‘t Zandt
• Fa. Hak zal in opdracht van Enexis en Waterbedrijf
Groningen beginnen met nutswerkzaamheden aan de
Hoofdstraat vanaf de Molenweg tot grens bebouwde kom
(richting Zijldijk). Het verkeer wordt omgeleid via een
omleidingsroute. De bereikbaarheid van aanwonenden
blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06- 51834844.

