Weeknummer: 15

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596- 548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 13 maart 2018, (her)bouwen woning,
W.J. Dethmersweg 4 in Toornwerd;
• 27 maart 2018, aanleggen rijbak,
Zorgvlijt 11 in Loppersum;
• 30 maart 2018, vervangen twee schoorstenen,
Oude Schoolsterweg 12 in Middelstum;
• 3 april 2018, vervangen twee schoorstenen (gewijzigde
aanvraag), Burgemeester van Ankenweg 3 in Middelstum.
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)
• 29 maart 2018, vervangen schoorsteen en rookkanaal aan
achterzijde woning, Kerkpad 13 in Middelstum;
• 3 april 2018, versterken schoorstenen bij rijksmonumentaal
pand, Heerestraat 15 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)
• 16 februari 2018, herstellen van voor- en achtergevel en
vervangen van drie schoorstenen, Oude Schoolsterweg 21
in Middelstum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Milieumeldingen
• 26 maart 2018, veranderen van een bedrijf met het
realiseren van een verf- en gasopslag, Vierburenweg 9 in
Westeremden.
Het bedrijf valt onder de algemene landelijke milieuregels
ter bescherming van het milieu. Deze meldingen dienen
slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen
bezwaar te maken.

I Kennisgeving besluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I. van Engelshoven, maakt bekend dat zij 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 heeft verleend voor funderingswerkzaamheden
(incl. nutsvoorzieningen) voor een nieuwe woning
(vervanging na brand) op het perceel met de kadastrale
aanduiding: ‘t Zandt B-759 (Rijksmonumentnummer
46193/Locatie Rondweg 1 in Leermens). In dit kader ligt
het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage
van 10 april 2018 tot 22 mei 2018 in het gemeentehuis in
Loppersum. Tijdens de periode van terinzagelegging kunt
u tegen de beschikking beroep instellen bij de sector
bestuursrecht van de rechtbank Groningen, Postbus 933,
9700 AX Groningen. Het beroepschrift dient te zijn
ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

I Vacatures binnen Sociaal Domein
We zijn op zoek naar twee nieuwe collega’s:
• Coördinator Sociaal Domein
Als Coördinator Sociaal Domein ben je verantwoordelijk
voor het coördineren en functioneren van het sociaal team,

waaronder het WMO-team en het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG). Je zorgt voor de dagelijkse aansturing
van het team en de ontwikkeling van de medewerkers.
Het gaat om een tijdelijke invulling tot 1 januari 2019
voor 24-32 uren per week. Reageren kan tot 18 april.
• Senior adviseur/coördinator beleid Sociaal Domein
Als senior adviseur ben je verantwoordelijk voor de
inhoudelijke coördinatie, regievoering en begeleiding van
collega’s op diverse beleidsonderwerpen. Je bent sparringpartner voor de beleidsadviseurs en coördineert het
portefeuillehoudersoverleg voor de sectie Welzijn. Je bent
in staat het bestuur van inhoudelijke adviezen te voorzien
en richting en sturing te geven aan de sectie Welzijn.
De functie is voor 36 uren per week. Reageren kan tot
18 april.
Benieuwd naar de vacatures? Lees meer op
www.loppersum.nl/vacatures.

Gezocht: mooie foto’s van de gemeente
Loppersum
In de zomer van 2018 verschijnt de laatste gemeentegids van de gemeente Loppersum. Vanaf januari 2021
gaat de gemeente herindelen met Delfzijl en
Appingedam. In deze laatste editie willen we graag
mooie foto’s plaatsen van de gemeente Loppersum.
Burgemeester Rodenboog: “we doen een oproep aan
onze inwoners om op zoek te gaan naar mooie of
bijzondere foto’s. Het mogen foto’s ‘uit de oude doos‘
zijn, maar ook recente foto’s zijn welkom. Bijvoorbeeld
foto’s van het weidse landschap, van een bijzonder
pand of foto’s van één van de zeventien dorpen.
De mooiste of meest bijzondere foto’s krijgen een plek
in de gemeentegids 2018-2020 met vermelding van de
naam van de fotograaf”. Inwoners kunnen hun foto
sturen naar bestuurssecretariaat@loppersum.nl, onder
vermelding van ‘Foto gemeentegids’. Inzenden kan tot
1 mei 2018. We ontvangen bij voorkeur digitale foto’s in
een zo hoog mogelijke resolutie. Meer informatie is te
lezen op www.loppersum.nl.

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 Hogestraat 4.
• Sinds 26 maart is de Stationslaan gestremd voor al het
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 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 nuts werkzaamheden 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.

