Weeknummer: 18

I Geen raadscommissie op 7 mei
In tegenstelling tot eerdere berichten is er geen vergadering
van de raadscommissie op 7 mei 2018.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596- 548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 18 april 2018, kappen boom, nabij Stationslaan 7
in Loppersum.
Tegen deze aanvraag kan pas bezwaar worden gemaakt als
de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en
gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 20 april 2018, dempen en graven/ herprofilering sloten,
Damsterweg in Oosterwijtwerd;
• 23 april 2018, vervangen drie schoorstenen,
Pastorieweg 25 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.
Milieumelding
• 26 maart 2018, veranderen bedrijf met het realiseren van
verf- en gasopslag, Vierburenweg 9 in Westeremden.
Het bedrijf valt onder de algemene landelijke milieuregels
ter bescherming van het milieu. Deze melding dient slechts
ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar
te maken.

I Koninklijke Onderscheidingen in Loppersum
Op donderdag 26 april heeft burgemeester Rodenboog drie
Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Mevrouw van der
Wal-Balkema, de heer Wiersema en mevrouw WerkmanSchenkel -allen woonachtig in Loppersum- zijn benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meer informatie is te
lezen op www.loppersum.nl.

I Werk in uitvoering 30 april – 7 mei
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Loppersum
• Vanaf maandag 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.

4 mei herdenking – gemeente Loppersum
Op vrijdag 4 mei 2018 herdenken we in het hele land alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. In de gemeente
Loppersum worden deze slachtoffers op acht plekken herdacht.

Koningsdag te Middelstum

Plaats
Stedum
Westeremden
Loppersum
Garrelsweer
Middelstum
’t Zandt
Zeerijp
Leermens

Verzamelplaats
Hervormde Kerk
Dorpsplein
Hervormde Kerk
Dorpshuis
Concordiaplein
Gebouw Agora
Jacobuskerk
Dorpshuis

Aanvang
19:00 uur
19:50 uur
18:45 uur
19:30 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19.30 uur

Vertegenwoordiging gemeente
Mevrouw L. Oldenhof (raadslid)
Mevrouw A. Elderman (raadslid)
De heer A. Rodenboog (burgemeester)
De heer G.J. Reinders (raadslid)
De heer B. Schollema (wethouder)
De heer B.J. Huizing (raadslid)
De heer R.A.C. Slager (wethouder)
Mevr. A.A.G. Elderman-Star (raadslid)

• 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.
• Op maandag 7 mei starten de bouwwerkzaamheden aan
Kindcentrum (Badweg-Schoolstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Middelstum
• Sloopwerkzaamheden en aanpassing terrein basisschool
Klim-op aan de Zuiderstraat 1.
• Op maandag 14 mei starten de bouwwerkzaamheden aan
Kindcentrum (Zuiderstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Stedum
• Werkzaamheden realisatie haven Stedum. Moarstee blijft
bereikbaar.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
‘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.

