Weeknummer: 26

■ Bijzondere raadsvergadering op 29 juni
De gemeenteraad van Loppersum vergadert op vrijdag
29 juni in het gemeentehuis van 14.30 tot 15.30 uur.
Deze bijzondere raadsvergadering staat in het teken van
het afscheid van burgemeester Rodenboog.
Beluister de raadsvergadering via internet
Deze raadsvergadering is live te volgen via
www.loppersum.nl/raadlive.
De uitzending begint om 14.30 uur.

■ Aangepaste openingstijd op 29 juni
Op vrijdag 29 juni 2018 sluit de publieksbalie van het
gemeentehuis om 11.00 uur in verband met het afscheid
van burgemeester Rodenboog. Dit is een uur eerder dan
gebruikelijk. In geval van calamiteiten is het gemeentehuis
bereikbaar via 0596 - 54 82 00.
■ Openbare raadsvergadering op 2 juli

De openbare vergadering van de gemeenteraad is op 2 juli
om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent vanaf 19.00 uur
welkom.

De volgende opiniërende agendapunten komen aan de
orde:
• Voorstel nota positief Jeugdbeleid Loppersum
• Voorstel verordening Jeugd 2018
• Eerste Tussenrapportage 2018
• Jaarstukken 2017 gemeente Loppersum
• Aanleg duurzame bermverharding
• Jaarstukken en ontwerpbegroting 2019 GR VKB
• Jaarstukken GR IVAK in liquidatie
• Jaarstukken GR Werkplein Fivelingo

Spreekrecht
U kunt alleen het woord voeren over de opiniërende
agendapunten, niet over de besluitvormende agendapunten.
Insprekers kunnen ook het woord voeren over niet op de
agenda staande punten. Vragen kunt u tot uiterlijk 12.00 uur
op de dag van de vergadering kenbaar maken bij de
plaatsvervangende griffier Carin Bodewes,
griffie@loppersum.nl, telefoon 0596-548200.
Beluister de raadsvergadering via internet
Deze raadsvergadering is live te volgen via
www.loppersum.nl/raadlive.
De uitzending begint om 19.30 uur.

■ Aanvragen en vergunningen in het kader van

de WABO
Meer informatie: 0596-548200.

Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 13 juni 2018, aanleggen natuurvriendelijke oever langs
Oosterwijtwerdermaar in Wirdum;
• 13 juni 2018, plaatsen twee kleine windmolens,
Stedumerweg 28 in Loppersum;
• 14 juni 2018, vervangen schoorsteen,
Delleweg 24 in Middelstum;
• 15 juni 2018, bouwen antennelocatie,
Dijkumerweg in Garsthuizen;
• 15 juni 2018, bouwen antennelocatie,
nabij Stationsstraat 7 in Stedum;
• 15 juni 2018, bouwen antennelocatie,
Oosterburen in Middelstum;
• 15 juni 2018, bouwen antennelocatie,
nabij de Rijksweg in Wirdum.
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)
• 14 juni 2018, slopen schoorsteen,
Bredeweg 31 in Westeremden;
• 19 juni 2018, versterken rijksmonumentaal pand
(gewijzigde vergunnning), Dorpstraat 31 in Oosterwijtwerd;
• 19 juni 2018, plaatsen (tijdelijke) stacaravan,
Molenweg 1 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.

■ Vakantieperiode | Maak het inbrekers niet

te makkelijk
In de zomer gaan veel mensen op vakantie of een dagje
weg. Dit is ook de periode waarin veel inbrekers toeslaan.
Om een inbraak te voorkomen volgen hier een aantal tips:

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel vertrouwde buren over uw vakantieplannen.
Zij kunnen op uw woning letten en deze een bewoonde
indruk geven. Uw buren kunnen bijvoorbeeld de post
weghalen, de auto af en toe eens op de oprit zetten en
’s avonds de gordijnen sluiten en ’s ochtends weer openen.

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld glasgerinkel/gestommel in uw huis terwijl u er niet
bent) direct de politie via telefoonnummer 112 moeten
bellen. Snel alarm slaan betekent een grotere kans om
inbrekers te pakken.

Sociale media
Ga verstandig om met sociale media. Wees ervan bewust
dat ook anderen mee kunnen lezen als u bijvoorbeeld uw
vakantieplannen online plaatst.

Meer informatie
Naast deze tips, blijft het van belang om te zorgen voor
goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Meer
informatie vindt u op www.politiekeurmerk.nl/bewoners en
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak.

■ Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein

De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag
29 juni om 09.00 uur in het gemeentehuis van Loppersum,
zaal Helmantel. Op de agenda staan onder andere de
evaluatie van de netwerkbijeenkomst en de positie van kinderen in aardbevingsgebieden en de jaarplanning 2018.
De complete agenda staat op www.loppersum.nl.
Wilt u deze vergadering bijwonen, dan dient u zich uiterlijk
24 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij het
secretariaat via daladviesraad@gmail.com.
Graag met vermelding van het onderwerp van spreekrecht.
Het spreekrecht per persoon bedraagt maximaal 5 minuten.

■ Werk in uitvoering 25 juni – 2 juli
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.

Loppersum
• Fa. Plegt Vos is bezig met rioleringswerkzaamheden aan

de Kruisweg ter hoogte van bakkerij Marinus. De Kruisweg
is gestremd voor al het verkeer. 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.
• Op 29 juni zijn (i.v.m. de afscheidsreceptie van burgemeester Rodenboog) Raadhuisstraat, Marktplein en (een
deel van) Wirdumerweg afgesloten.
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.
• Er is gestart met het herstraten van het trottoir en inritten
van Borgweg 17 t/m 31.
Contact persoon H. Ronde, 06-12682366
Westeremden
• Bouwwerkzaamheden aan de school Abt Emo
(Huizingerweg) door BoerBouw.
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.
• Fa. Stienstra is bezig met de rioolwerkzaamheden in de
Hoofdstraat (vanaf de Molenweg) en werkt gefaseerd richting de dorpsgrens (zijde Zijldijk).
• Fa. Ziut is bezig met het vervangen van de lichtmasten
binnen de 1e fase van de herinrichting.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

