Weeknummer: 24

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596- 548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 31 mei 2018, vervangen gevel, Kwekersweg 19 in Zeerijp;
• 3 juni 2018, vervangen gevel en dak,
Oude Schoolsterweg 16 in Middelstum;
• 4 juni 2018, bouwen woning met garage,
Molenweg 12 in Middelstum;
• 4 juni 2018, bouwen woning, Tichelwerk 10 in Loppersum.
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)
• 4 juni 2018, bouwen woning, Rondweg 19 in Leermens;
• 4 juni 2018, bouwen bewaarloods (gewijzigde situatie),
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.

Onthulling van kunstobject d’Ol Börg in het Asingapark in Middelstum op 9 juni

Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 14 maart 2018, vergroten ligboxenstal,
Wirdumermeedenweg 10 in Wirdum;
• 13 april 2018, slopen schoorsteen, Bredeweg 31 in
Westeremden.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

I Inbraakpreventie | Maak het inbrekers niet te

I Vastgestelde verordening ter inzage

• Gebruik goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen,
(garage)deuren en lichtkoepels.
• Sluit altijd alle ramen en deuren. En draai deuren op slot,
ook als u even weggaat.
• Gebruik buitenverlichting. Bijvoorbeeld met een
schemerschakelaar of bewegingssensor.
• Plaats waardevolle spullen uit het zicht.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat door de
Raad op 28 mei 2018 de Verordening tot de tweede
wijziging Legesverordening 2018 is vastgesteld. De
Verordening tot de tweede wijziging Legesverordening 2018
treedt met ingang van 31 mei 2018 in werking en ligt
gedurende 12 weken ter inzage in het gemeentehuis.

I Wegen afgesloten tijdens ZZ races tussen
‘t Zandt en Zeerijp op 16 juni
Op zaterdag 16 juni 2018 wordt het motorsportevenement
ZZ Races gehouden in onze gemeente. Tijdens deze dag
zijn van 07.00 tot 18.00 uur de volgende wegen tussen
’t Zandt en Zeerijp afgesloten voor al het verkeer:
Schatsborgerweg, Westerweg, Terhornseweg, Molenweg,
Borgweg en Tolweg. Voor het doorgaande verkeer gelden
omleidingsroutes. Parkeerplaatsen voor bezoekers worden
door middel van borden of door verkeersregelaars aangegeven. Meer informatie kunt u lezen op www.zzraces.nl.

I Militaire oefening in Noord Nederland
Van 18 t/m 22 juni 2018 wordt een militaire oefening gehouden in Noord Nederland, waaronder mogelijk ook in de
gemeente Loppersum. De militairen verplaatsen zich
bewapend met voertuigen door het gebied. Er wordt geen
gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. Als, ondanks
alle voorzorgmaatregelen, schade door de oefening
ontstaat, dan kan dit gemeld worden bij het ministerie van
Defensie, CDC/JDV/sectie Claims, Postbus 9004,
3509 AA in Utrecht. Bereikbaar via 030-2180420 en
jdvclaims@mindef.nl.

makkelijk
De zomervakantie staat voor de deur. Gaat u op vakantie
en is er niemand thuis? Maak het inbrekers dan niet te
makkelijk. De komende periode gaan we regelmatig
aandacht besteden aan dit onderwerp. Tips die we u nu
alvast willen meegeven:

Wat te doen bij een verdachte situatie?
Een verdachte situatie is een situatie die afwijkt van een
normale situatie. Hierbij kunt u denken aan iemand die
speurend rond loopt of meerdere malen dezelfde route
loopt. Wellicht kijken personen bij huizen naar binnen,
bellen ze aan, voelen ze aan deuren of ramen. U kunt de
politie helpen door in een dergelijke situatie goed op een
aantal zaken te letten. Dit zijn de locatie, het signalement
van de persoon, het kenteken van een voertuig en de
vluchtroute. In het geval van een verdachte situatie belt u
112.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.politiekeurmerk.nl/bewoner.
Ook kunt u via http://scan.woonveiliger.nl controleren hoe
veilig uw woning is en ontdekken wat u kunt doen om uw
woning veiliger te maken.

• Fa. Plegt Vos is gestart met 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 de bakkerij
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.
• Vanaf 11 juni wordt er gestart met het herstraten van
het trottoir en inritten van Borgweg 17 t/m 31.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366

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

‘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.

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.

Algemeen
• Van 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.

I Werk in uitvoering 11 juni – 18 juni

