Weeknummer: 19

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596- 548200.
Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 14 maart 2018, verbouwen woning, Menthedaweg 2 in
Middelstum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
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 het bouwen van een woning
(inclusief fundering) op het perceel met de kadastrale
aanduiding: Loppersum F-1506 (Rijksmonumentnummer
45745/Locatie Spriknust). In dit kader ligt het definitieve
besluit met bijbehorende stukken ter inzage van 8 mei 2018
tot 19 juni 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.

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 omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een
inpandige bedrijfswoning en een Bed & Breakfast aan de
Schoolweg 19 in Oosterwijtwerd. De vergunning bestaat
uit het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a
Wabo) en het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken liggen van 8 mei 2018 tot 19 juni 2018 ter inzage in
het gemeentehuis in Loppersum. Digitaal zijn de stukken
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met
planidentificatienummer NL.IMRO.0024.00BA0015-OW01.
Tijdens de periode van ter inzagelegging 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.

I Gemeentehuis gesloten op 10 en 11 mei
Op donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018 is het
gemeentehuis gesloten in verband met Hemelvaartsdag.
In geval van calamiteiten is het gemeentehuis bereikbaar
via 0596- 54 82 00.
Maandag 14 mei zijn wij u graag weer van dienst!
I Bericht voor zorgaanbieders: kostprijs WMO
De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum,
Winsum, De Marne, Eemsmond, Oldambt, Veendam,
Pekela en Stadskanaal voeren op dit moment een
onderzoek uit om per 1 januari 2019 tot reële tarieven te
komen voor dienstverlening op het gebied van Wmo
Begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf.
Onder deze ondergrens kunnen geen Wmo diensten
Begeleiding worden geleverd. Wij gaan dit doen volgens
een bestuursrechtelijke procedure. Bekijk voor meer
informatie www.delfzijl.nl/kostprijsonderzoek.

Tulpenveld in Loppersum (fotograaf: Jan Pitt)

I Wie verdient er een Lintje?
Kent u iemand die een Koninklijke Onderscheiding
verdient? Kom dan deze zomer in actie!
Voor de procedure kunt u contact opnemen met de
medewerkers van het bestuurssecretariaat van de
gemeente Loppersum via 0596- 548200 of via
bestuurssecretariaat@loppersum.nl. Zie ook www.lintjes.nl.

Gezocht: particuliere “Ploeg” Werken
Op zaterdag 26 mei 2018 doet de gemeente Loppersum
mee aan het evenement ‘Lente in Loppersum’. Op deze
dag is het gemeentehuis open van 13.00 tot 16.00 uur.
Omdat Kunstkring De Ploeg dit jaar 100 jaar bestaat,
organiseren we een speciale tentoonstelling voor één
dag in het gemeentehuis. We willen op 26 mei graag
“Ploeg” werken tentoonstellen en vragen aan onze inwoners die een kunstwerk in bezit hebben, om dit voor één
dag uit te lenen. Lees meer via www.loppersum.nl.

I Opening plein Hogestraat Loppersum op 12 mei
Op de locatie van de voormalige Albert Heijn aan de
Hogestraat is een plein gerealiseerd, dit is een tijdelijke
inrichting. De winkels in het centrum zijn hierdoor weer met
elkaar verbonden. De winkeliers en de gemeente willen dit
graag met u vieren. Iedereen is welkom tijdens de opening
van het plein op zaterdag 12 mei vanaf 11.00 uur. Om 11.30
uur overhandigt burgemeester Rodenboog twee stenen uit
de oude Albert Heijn (slagerij) aan de Historische
vereniging. Hierna kunt u aanschuiven bij een brunch die
wordt aangeboden door de Lopster ondernemers. Natuurlijk
wordt het plein aangekleed met bankjes en groen. De
plantenbakken en plantjes zullen op 12 mei klaar staan. U
wordt uitgenodigd om de handen uit de mouwen te steken
en de plantenbakken te vullen. Het geheel wordt muzikaal
omlijst door de bigband New Mean Swing Machine.
I Alzheimer Café in Westerwijtwerd
Op 8 mei is er een Alzheimer Café in het Huiskamercafé
van Westerwijtwerd. U bent van harte welkom om te
genieten van een hapje en drankje. Schrijver Harry van der
Klei neemt u mee naar het café van vroeger: de geuren,
de smaken, de mensen van toen. Harry is geboren in
Appingedam en woont nu in Loppersum. Hij is een echte
verhalenverteller. In zijn verhalen neemt hij u mee in zijn
herinnering. Hij laat u de tijd herbeleven aan de hand van
schitterende foto’s, voorwerpen en anekdotes. De zaal is
open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur
en wordt om 21.00 uur formeel afgesloten. U hoeft zich
niet aan te melden en deelname is gratis, net als de koffie
en de thee. Locatie: Huiskamercafé, Dorpsweg 4,
9993 TK Westerwijtwerd.

I Werk in uitvoering 7 mei – 14 mei
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Loppersum
• De Stationslaan is 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.
• Op maandag 7 mei starten de bouwwerkzaamheden aan
Kindcentrum (Badweg-Schoolstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Middelstum
• 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.
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