Weeknummer: 25

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596- 548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 13 april 2018, slopen schoorsteen,
Bredeweg 31 in Westeremden;
• 6 juni 2018, slopen bestaande woning en bouwen
nieuwe woning, Hoofdstraat 10 in ‘t Zandt;
• 6 juni 2018, milieuneutraal veranderen,
Stitswerderweg 25 in Middelstum;
• 7 juni 2018, plaatsen van insteekhaven,
Mosterdmalerij in Loppersum;
• 7 juni 2018, samenvoegen van twee wisselwoningen,
Zwarte Laan 1 A 26 in Loppersum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 13 juni 2018, aanleggen van dammen,
Kolholsterweg in Zijldijk.
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 (datum is datum ontvangst)
• 30 mei 2018, veranderen van bedrijf met nieuwe
bewaarloods (gewijzigde situatie),
Huizingerweg 41 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 Kennisgeving besluit Archeologische
Monumentenvergunningen
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 voornemens is een
archeologische monumentenvergunning te verlenen voor
de bouw van een schuur op het perceel aan de
Melkvaaller 2 in Westeremden, met de kadastrale
aanduiding: Stedum: E-890 (Rijksmonumentnummer
45975/ Locatie Westeremden). Het besluit met
bijbehorende stukken ligt ter inzage van 19 juni 2018 tot
en met 30 juli 2018 in het gemeentehuis.
• 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 de herbouw
van een driekapsschuur aan de Molenweg 1 in
Westeremden, op het perceel met de kadastrale
aanduiding: Stedum E-158 (Rijksmonumentnummer
45975), Locatie Westeremden in de gemeente Loppersum.
Het besluit met bijbehorende stukken ter inzage van
19 juni 2018 tot en met 30 juli 2018 in het gemeentehuis
te Loppersum.
Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u tegen deze
beschikkingen 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 Uitnodiging Platform Duurzaamheid op 26 juni

Tijdens de ZZ Races (‘t Zandt/Zeerijp op zaterdag 16 juni

Op dinsdag 26 juni 2018 vergadert Platform Duurzaamheid
gemeente Loppersum om 20.00 uur. De locatie van deze
vergadering is een energieneutrale woning in Stedum. Daar
zijn we van harte welkom om diverse energieopwekkende
voorzieningen in de praktijk te bekijken. Na afloop kan er

worden nagepraat en is er gelegenheid voor het uitwisselen
van duurzame ideeën. Graag horen wij vooraf of u komt.
Aanmelden kan via telefoonnummer 0596-548200 of
l.vandenakker@loppersum.nl.
Afval uitgelicht: opgeruimd de zomer door
Het seizoen van veel buiten zijn, gezellig barbecueën of
picknicken is aangebroken. We geven graag wat tips
over veelvoorkomend zomer-afval.
Wegwerpbarbecue
Asresten kunnen schadelijke stoffen bevatten en mogen
daarom niet in de groene container of op de
composthoop. Gooi de afgekoelde (!) barbecue, in een
afgesloten zak, in de grijze container.
Kapot opblaaszwembadje en –speelgoed
Kapot speelgoed kan in de grijze container. Als het niet
in de container past, valt het onder grof huishoudelijk
afval. Het kan dan tegen betaling worden ingeleverd bij
de milieustraat.
Restanten zonnebrandcrème en -olie
Restanten van vettige producten voor persoonlijke
verzorging zoals zonnebrandolie en bodylotion mogen
niet door de gootsteen omdat dat problemen oplevert
voor de riolering en waterzuivering. Gooi ze (de
verpakking met inhoud) bij het restafval.
Versleten badhanddoek
Versleten of kapot textiel kan ingeleverd worden in de
textielcontainer. In bijna elk dorp staat zo’n container.
Textiel wordt gesorteerd en kan vaak gerecycled
worden. De vezels vormen een grondstof voor dekens,
isolatiemateriaal en zelfs voor nieuwe kleding.
Zwerfafval
Geniet u in de zomer ook zo van de natuur? Gun dat
een ander ook. Gooi afval in een prullenbak. Is de
prullenbak vol of is er geen bak in de buurt? Neem het
afval dan mee naar de eerstvolgende prullenbak of naar
huis.
Vanaf 1 januari 2018 is de afvalstoffenheffing veranderd.
In plaats van één vast bedrag per jaar, betaalt elk
huishouden een ander tarief. Kijk voor meer informatie
op www.loppersum.nl/afval.

I Werk in uitvoering 18 juni – 25 juni
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
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. Plegt Vos is gestart 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.
• Bouwwerkzaamheden aan het Kindcentrum
(Badweg-Schoolstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Middelstum
• 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.
• Er is gestart met het herstraten van het trottoir en inritten
van Borgweg 17 t/m 31.
Contact persoon H. Ronde, 06-12682366
‘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.

