Weeknummer: 17

Gemeentehuis gesloten op vrijdag 27 april
Op vrijdag 27 april is het gemeentehuis gesloten in
verband met Koningsdag. In geval van calamiteiten is
het gemeentehuis telefonisch bereikbaar via 0596548200. Maandag 30 april zijn wij u graag weer van
dienst.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596- 548200.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 12 april 2018, vervangen schoorsteen,
Schoolstraat 13 in Middelstum;
• 12 april 2018, brandveilig in gebruik nemen schoolgebouw,
Huizingerweg 18 in Westeremden;
• 13 april 2018, plaatsen tijdelijke containerwoning,
Zeerijperweg 1 in Loppersum;
• 16 april 2018, vergroten woning,
Wijmersweg 77 in Loppersum;
• 17 april 2018, verbreden helling,
Kleine Weg 2 in Westeremden.
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)
• 22 januari 2018, bouwen woning,
Godlinzerweg 3 in Leermens;
• 22 februari 2018, verbouwen woning,
Huizingerweg 5 in Westeremden.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

I Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet
Bussemaker, maakt bekend dat zij -in het kader van de
artikelen 11, tweede lid, en 14, van de Monumentenwet
1988 en afdeling 3.4 van de wet Algemene wet bestuursrecht- voornemens is een archeologische monumentenvergunning te verlenen voor de herbouw van een
driekapsschuur aan de Molenweg 1 in Westeremden, op
het perceel met de kadastrale aanduiding: Stedum E-158
(Rijksmonumentnummer 45975), Locatie Westeremden in
de gemeente Loppersum. In dit kader ligt het ontwerpbesluit
met bijbehorende stukken ter inzage van 24 april 2018 tot
4 juni 2018 in het gemeentehuis.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke
zienswijzen bij het college worden ingediend.

I Kennisgeving ontwerp besluit WABO
(uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een
omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten van het
aantal dieren op melkrundveehouderij aan de Bredeweg
24 in Westeremden. De vergunning bestaat uit het
veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1, sub e Wabo).
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken liggen van 24 april 2018 tot en met 5 juni 2018 ter
inzage in het gemeentehuis. Tijdens de periode van terinzagelegging 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.
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Bredeweg 24
Westeremden
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Loppersum maakt bekend dat zij een beslissing
hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.beoordeling voor het veranderen van een melkrundveebedrijf aan de Bredeweg 24 in Westeremden. De beoogde
activiteit (het veranderen van een installatie voor het
houden van melkrundvee) staat vermeld in bijlage D,
categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994
(Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D,
categorie 14 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije
m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling
die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt
dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu
zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport
dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden
volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 24 april
2018 tot en met 5 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis.
en vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een
voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de
Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is
niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit
besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden
besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden
kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in
het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan
het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In
dit geval in het kader van de procedure voor de afhandeling
van de aanvraag omgevingsvergunning.

I Vooraankondiging: veteranendag
op 23 juni 2018
Op zaterdag 23 juni organiseren de gemeenten Loppersum,
Bedum, De Marne en Winsum samen een Veteranendag.
Dit is een week vóór de landelijke Veteranendag in Den
Haag, zodat veteranen die dat willen, de mogelijkheid
hebben om beide bijeenkomsten te bezoeken.
De bijeenkomst vindt van 14.30 uur tot 18.00 uur plaats in
Hotel Spoorzicht (adres: Molenweg 11 in Loppersum).
Inloop is vanaf 14.15 uur. Gastspreker op de Veteranendag
is sergeant Edwin de Wolf. Veteranen, oorlogsslachtoffers,
dienstslachtoffers, weduwen en weduwnaars van veteranen,
woonachtig in de gemeenten Loppersum, Bedum,
De Marne en Winsum zijn hier van harte welkom.
Alle veteranen die bekend zijn bij het Veteraneninstituut
ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de Veteranendag in Loppersum. Militairen die uitgezonden zijn naar een
missie en op dit moment nog in actieve dienst zijn en/of nog
niet bij het Veteraneninstituut staan ingeschreven, zijn
uiteraard ook van harte welkom.

I Werk in uitvoering 23 april – 30 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.

Afval uitgelicht: voorjaarsschoonmaak?

Loppersum
• Tijdelijke inrichting ter plaatse van Hogestraat 4.
• M.i.v. maandag 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 is in opdracht van Enexis en Waterbedrijf
Groningen bezig met nutswerkzaamheden aan de
Kruisweg. Het verkeer wordt omgeleid via een
omleidingsroute. De bereikbaarheid van aanwonenden
blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06- 51834844.

Vanaf 1 januari 2018 is de afvalstoffenheffing
veranderd. In plaats van één vast bedrag per jaar,
betaalt elk huishouden een ander tarief.
Op www.loppersum.nl/afval leest u meer.

Middelstum
• Sloopwerkzaamheden en aanpassing terrein basisschool
Klim-op aan de Zuiderstraat 1.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06- 28885500.

Het is voorjaar! Een goed moment voor een
voorjaarsschoonmaak? Denk dan eens aan het
volgende. Bruikbare meubelen, kleding en speelgoed
kunnen vaak nog een tweede of derde keer mee.
Kringloopwinkels zijn blij met bruikbare goederen en
de opbrengsten komen bij een goed doel terecht.
Niet meer bruikbare kleding en schoenen kunnen in
de textielcontainer. In bijna elk dorp in de gemeente
staat zo’n container. Grof huishoudelijk afval zoals
kapot meubilair, oude matrassen en vloerbedekking
kunt u naar de milieustraat brengen.
Let op: in vrijwel alle gevallen kost dit geld. Informeer
bij de milieustraat naar de voorwaarden en tarieven:
telefoonnummer 0595-423190 of
www.afvalbeheernoordgroningen.nl.

Stedum
• Werkzaamheden realisatie haven Stedum. Moarstee blijft
bereikbaar.
Contactpersoon: J. Kramer, 06- 51834844.

Tip: op de vrijmarkt tijdens Koningsdag kun je ook
bruikbare spullen verkopen.

Wirdum
• Werkzaamheden aan de waterleiding aan de
Wirdumerweg. Op woensdag 25 april is de Wirdumerweg
gestremd voor doorgaand verkeer.
Contactpersoon: F. Ensing , 06- 11771139.
‘t Zandt
• Fa. Hak is in opdracht van Enexis en Waterbedrijf
Groningen bezig 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.

Vrijmarkt in Loppersum: verkeersmaatregelen en parkeren
Op Koningsdag (vrijdag 27 april) is het weer feest in
Loppersum. Het Oranje Comité heeft een mooi en
gevarieerd programma neergezet. Uiteraard met de
vrijmarkt, bekend vanwege de sfeer en gezelligheid.
‘s Avonds is er muziek op het Marktplein. De vrijmarkt
wordt om 06.00 uur geopend, onder het genot van een
Oranjebitter onder de Lopstertoren. Om de veiligheid
zoveel mogelijk te garanderen vragen de gemeente en de
organisatie uw begrip en medewerking op 27 april.
We hopen op een gezellig evenement!
Afsluiting van wegen
Van 06.00 tot 18.00 uur zijn alle straten (incl. de
Sjuxumerweg) die gelegen zijn in het gebied dat wordt
begrensd door de Wijmersweg en het spoor tot de
Singelweg, plus de nieuwe wijk ‘’Over de Wijmers’’
afgesloten voor het verkeer. Concreet gaat het om
Molenweg, Sjuxumerweg, Industrieweg, Badweg,
Parallelweg, Duursumerweg, Schoolstraat, Verbindingsweg,
Pomonaweg, Nieuweweg, Stationslaan, de Schepperij,
Van Leeuwenhof, ‘t Hoge Heem, Raadhuisstraat,
Marktplein, Pastoriepad, Burgemeester van der
Munnikstraat, Lagestraat, Hogestraat, Nieuwstraat,
Hofstraat, Tuinbouwstraat gedeeltelijk, Hofstraat, Fruitlaan,
Wirdumerweg tot aan de Singelweg. Verder geldt een
inrijverbod voor Zeedijken, Fivelstraat, Kruisweg,
Middenstraat en de Schipsloot.

Parkeer- of stopverbod
Voor de hulpdiensten geldt een calamiteitenroute. Op de
Wijmersweg, de Fivelstraat, de Kruisweg, de Schipsloot, de
Molenweg ,de Zeerijperweg, de Bosweg, de Singelweg, een
deel van de Wirdumerweg, de Fruitlaan, Zeedijken,
Cremersheerd, Veldzicht en de Hofstraat geldt daarom een
parkeerverbod of een stopverbod van 06.00 tot 18.00 uur.
Dit wordt met borden aangegeven.
De politie zal vooral toezien op foutparkeerders op deze
wegen.
Wegsleepregeling
Voor het hele dorp geldt deze een wegsleepregeling.
Voertuigen die fout geparkeerd staan en de hulpverleningsauto’s kunnen belemmeren, worden weggesleept op kosten
van de auto-eigenaar.
Parkeren
Wij adviseren u de auto te parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen aan de rand van het dorp. Deze worden
met borden aangegeven. Fietsen kunnen bij het gemeentehuis staan.
Verkeersmaatregelen tussen 17.00 en 23.00 uur
Ook tussen 17.00 en 23.00 uur zijn de wegen rondom het
Marktplein (Raadhuisstraat, Wirdumerweg en Nieuwstraat)
afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit ter bescherming
van de bezoekers aan het afsluitfeest op het Marktplein. Dat
wordt met borden en hekken aangegeven.

Hulpdiensten
De bereikbaarheid van de hulpdiensten bij een incident
op de vrijmarkt en bij de muziek op het Marktplein moet
gegarandeerd zijn. Daarvoor is een calamiteitenroute
ingesteld waar een parkeer- of stopverbod geldt. Voor
straten waar de vrijmarkt wordt gehouden, geldt dat er een
wagen van de hulpdiensten tussen de kramen door moet
kunnen rijden; er moet daarom een breedte van minimaal
3,5 meter overblijven.
Alcoholgebruik
Ook tijdens de vrijmarkt en ‘s avonds is de Algemene
Plaatselijke Verordening van toepassing. Het drinken van
alcohol mag alleen bij de horeca-uitbater op het Marktplein
en in de horecagebouwen en hun terrassen. De politie zal
hierop toezien en handhaven.

door particulieren is niet toegestaan. Voor verkoop van
etenswaren (beroepsmatig, voor uw vereniging of privé) dient
u zich te houden aan de eisen die de hygiënecode voor de
Horeca daaraan stelt. U moet zich hiervoor aanmelden via
www.ocloppersum.nl.
• Een verzoek aan alle verkopers om de niet-verkochte
spullen mee naar huis te nemen. Neem na afloop alles
weer mee naar huis. Zo houden we de straten netjes.
De gemeente Loppersum en het Oranje Comité wenst
iedereen een fijne Koningsdag!

Kramen e.d. op het evenemententerrein
Met hekken en borden wordt duidelijk aangegeven waar de
vrijmarkt begint. Kramen e.d. mogen alleen in dat gebied
staan. De organisatie ziet daarop toe.
Richtlijnen voor het meedoen aan de vrijmarkt
• Het is niet toegestaan om uw plek te reserveren door lint
over de voetpaden te spannen. Dit in verband met de
veiligheid voor voetgangers. Markeer uw plek op de
vrijmarkt door middel van krijt.
• Voor de vrijmarkt en ‘s avonds geldt dat alleen de plaatselijke
horeca alcoholhoudende dranken mag verkopen. Verkoop

Vrijmarkt in Loppersum

