Weeknummer: 20

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;
• 7 mei 2018, plaatsen steiger, Fraamweg 1 in Middelstum;
• 7 mei 2018, bouwen woning, Kolholsterweg 12 in Zijldijk.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.

Opening plein Hogestaat in Loppersum op 12 mei

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 4 mei 2018, verbreden van dammen,
Wirdumerweg 77 in Loppersum;
• 7 mei 2018, plaatsen container (tijdelijk),
W.J. Dethmersweg 4 in Toornwerd;
• 7 mei 2018, (her)bouwen woning,
W.J. Dethmersweg 4 in Toornwerd;
• 8 mei 2018, bouwkundig versterken school,
Huizingerweg 7A in Westeremden;
• 9 mei 2018, realiseren inrit en aanleggen van een weg,
Delleweg 2 in Stedum;
• 9 mei 2018, bouwen schuur en slopen woning, schuur en
koetshuis, Huizingerweg 41 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)
• 25 februari 2018, plaatsen stacaravan (tijdelijk),
Molenweg 1 in Westeremden;
• 19 maart 2018, verbouwen woning,
Dorpsweg 30 in Westeremden;
• 22 maart 2018, bouwkundig verstevigen woning,
Molenweg 16 in Middelstum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

Milieumelding (datum is datum ontvangst)
• 1 mei 2018, veranderen bedrijf met het uitbreiden van
ligboxenstal, Wirdumermeedenweg 10 in Wirdum.
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 Werk in uitvoering 14 mei – 21 mei

Middelstum
• Op maandag 14 mei starten de bouwwerkzaamheden
aan Kindcentrum (Zuiderstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
• Op maandag 14 mei is de Boerdamsterweg (ter hoogte
van Pomsterweg 15) afgesloten i.v.m. het storten van
beton. De betonpomp staat op de Boerdamsterweg. De
omleiding wordt aangegeven d.m.v. verkeersregelaars.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.

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

Loppersum
• De Stationslaan is gestremd voor al het verkeer i.v.m.
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 maandag 7 mei zijn er bouwwerkzaamheden aan
Kindcentrum (Badweg-Schoolstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.

‘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.
Algemeen
• Op maandag 14 mei starten de schoonmaakwerkzaamheden van gemeentelijke bruggen. De werkzaamheden
nemen twee weken in beslag en zijn 1 juni gereed.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

