Weeknummer: 23

I Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Loppersum vergadert op maandag
11 juni 2018 in het gemeentehuis om 19.30 uur. U bent
vanaf 19.00 uur van harte welkom.
Op de agenda staat de Kadernota 2019. De volledige
agenda leest u op www.loppersum.nl
Spreekrecht
Insprekers kunnen alleen het woord voeren over de
Kadernota 2019. Dit kunt u tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
van de vergadering kenbaar maken bij de griffier Carin
Bodewes, via griffie@loppersum.nl en telefonisch via
0596-548200.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 22 mei 2018, bouwen woning, Borglanden 16 in Stedum;
• 24 mei 2018, bouwkundig versterken woning,
Wirdumerweg 93 in Wirdum;
• 24 mei 2018, bouwen twee woningen, Boerdamsterweg in
Middelstum;
• 28 mei 2018, bouwen bewaarloods (gewijzigde situatie),
Huizingerweg 41 in Westeremden.
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)
• 24 mei 2018, bouwen woning, Godlinzerweg 3 in
Leermens;
• 28 mei 2018, bouwkundig versterken schuurdeel d.m.v.
het plaatsen van twee buispalen, Dorpsweg 15 in
Westerwijtwerd;
• 28 mei 2018, vervangen twee schoorstenen (gewijzigde
aanvraag), Burg. van Ankenweg 3 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.
Milieumeldingen (datum is datum ontvangst)
• 01 mei 2018, veranderen van bedrijf met het uitbreiden
van ligboxenstal, Wirdumermeedenweg 10 in Wirdum;
• 07 mei 2018, veranderen van bedrijf met het vervangen
van bestaande mestsilo, Meedenweg 1 in Garrelsweer;
• 12 mei 2018, veranderen van bedrijf met een nieuwe
sleufsilo, Fraamweg 4 in Middelstum;
• 16 mei 2018, veranderen van bedrijf met herbouw
afgebrande schuren, Molenweg 1 in Westeremden.
De bedrijven vallen 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, Jet
Bussemaker, maakt bekend dat zij voornemens is in het
kader van de artikelen 11, tweede lid, en 14, van de
Monumentenwet 1988 en afdelingen 3.4 van de wet
Algemene wet bestuursrecht voornemens een
archeologische monumentenvergunning te verlenen voor
het plaatsen van een mantelzorgwoning aan de
Fromaweg 20 in Wirdum (Rijksmonumentnummer 45746/
Locatie Fromaweg 20).
In dit kader ligt het besluit met bijbehorende stukken ter
inzage van 28 mei 2018 tot en met 8 juli 2018 in het
gemeentehuis. Tijdens de periode van terinzagelegging
kunt u tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector
bestuursrecht van de rechtbank Groningen, Postbus 933,
9700 AX Groningen. Het beroepschrift dient te zijn
ondertekend en tenminste bevatten uw naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

I Nieuwe Plaatselijke Verordening gemeente

I Werk in uitvoering 4 juni – 11 juni

Loppersum
De gemeenteraad heeft op 28 mei 2018 de nieuwe
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld.
Deze treedt op 5 juni 2018 in werking. Op dat moment
vervalt de oude APV van 13 december 2010.

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

In de APV staan de gemeentelijke regels op het gebied van
openbare orde en veiligheid. Wanneer een regel uit de APV
wordt overtreden kan de gemeente hiertegen optreden of
strafbaar stellen. Omdat de huidige APV op onderdelen
verouderd was of omdat sommige regels niet meer goed
passen bij ontwikkelingen in de samenleving, is een
aantal onderdelen van de APV gewijzigd. Ook zijn nieuwe
bepalingen opgenomen.
De volledige tekst van de nieuwe APV van de gemeente
Loppersum 2018 is na te lezen op www.overheid.nl.
Het raadsbesluit en de APV liggen ook ter inzage in het
gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek een afschrift
verkrijgen tegen betaling van de daarvoor verschuldigde
leges.
De wijzigingen gaan o.a. over:
• De termijnen voor het aanvragen van vergunningen.
• De sluitingstijden voor para-commerciële
horecagebouwen.
• Het opruimen van hondenuitwerpselen.
• Openlijk drugsgebruik.
• Een digitaal opkoopregister.
• De mogelijkheid voor de burgemeester om (in uiterste
geval) gebiedsontzeggingen op te leggen.
• De mogelijkheid voor de burgemeester om (in uiterste
geval) maatregelen te nemen bij ernstige woonoverlast.
• Een nieuw prostitutiehoofdstuk.
Toezicht op naleven regels
Toezichthouders van de Werkorganisatie DEAL en
politiefunctionarissen van de politie-eenheid Ommelanden
Noord houden toezicht op het naleven van de regels in de
APV en kunnen optreden als dat nodig is. In uitzonderingsgevallen kunnen ook andere toezichthouders worden
aangewezen. Ook dit is in de nieuwe APV vastgelegd.

I Onthulling kunstobject in Asingapark
Middelstum
Op zaterdag 9 juni 2018 is de officiële onthulling van het
kunstobject d’Ol Börg in het Asingapark in Middelstum. Het
Asingapark is in 2016 geheel vernieuwd. Een onderdeel van
de vernieuwing is het zichtbaar maken van de contouren
van de borg Asinga door een vorm van kunst. Daarom is in
2017 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Het ontwerp d’Ol
Börg van Paul Rinket is door het dorp verkozen als winnaar
en inmiddels is het kunstwerk gerealiseerd. Op 9 juni wordt
het kunstobject officieel onthuld. Iedereen is welkom om
hierbij aanwezig te zijn. Locatie: Asingapark in Middelstum.
Tijd: 14.30 - 16.30 uur.

Loppersum
• 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. Plegt Vos begint 4 juni met de rioleringswerkzaamheden aan de Kruisweg ter hoogte van bakkerij
Marinus. De Kruisweg is gestremd voor al het verkeer
vanaf bakkerij Marinus tot de Fivelstraat. Het voetpad
aan de kant van bakkerij Marinus blijft toegankelijk.
• 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.
• Er zijn bouwwerkzaamheden aan het Kindcentrum
(Badweg-Schoolstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Middelstum
• Er zijn bouwwerkzaamheden aan het 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.
• Fa. Ziut start met het vervangen van de lichtmasten
binnen de 1e fase van de herinrichting.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Algemeen
• Er is gestart met schoonmaakwerkzaamheden van
gemeentelijke bruggen. De werkzaamheden zijn 1 juni
afgerond.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
• Vanaf 4 juni t/m 15 juni worden de goten geveegd in de
dorpen van de gemeente. Het verzoek is om, voor zover
mogelijk, de goten vrij te houden.
Contact: Gemeente Loppersum, 0596-548200.

