Weeknummer: 28

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596- 548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 26 juni 2018, bouwen woning, Tichelwerk 10
in Loppersum;
• 26 juni 2018, plaatsen twee kleine windmolens,
Meedenweg 1 in Garrelsweer;
• 27 juni 2018, bouwen bijgebouw,
Dorpsweg 9 in Westeremden;
• 28 juni 2018, bouwen woning, Fromaweg 18 in Wirdum;
• 29 juni 2018, plaatsen lichtmasten bij rijbak,
Damsterweg 10 in Oosterwijtwerd;
• 29 juni 2018, verbouwen loods tot bedrijfswoning,
Jaagpad 5 in Middelstum;
• 3 juli 2018, bouwen woning, Heemweg 2
in Westerwijtwerd;
• 3 juli 2018, vervangen dak van schuur,
Rijksweg 31 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)
• 29 juni 2018, bouwen sleufsilo, Fraamweg 4
in Middelstum;
• 4 juli 2018, verbouwen woning en vergroten schuur,
Dorpsweg 30 in Westeremden;
• 6 juli 2018, veranderen warmtewisselaars bij
pluimveehouderij, Stitswerderweg 25 in Middelstum.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het

college van B&W van de gemeente Loppersum, Postbus
25, 9919 ZG Loppersum. Als onmiddellijke spoed dit vereist,
bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de
Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank NoordNederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan ook
digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u te
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 24 mei 2018, bouwkundig versterken woning,
Wirdumerweg 93 in Wirdum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van 6 weken.
Milieumelding (datum is datum ontvangst)
• 22 juni 2018, veranderen bedrijf met het plaatsen van twee
windmolens, Stedumerweg 28 in Loppersum.
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 Vakantieperiode: Maak het inbrekers niet te
makkelijk
In de zomer gaan veel mensen op vakantie of een dag weg.
Dit is ook de periode waarin veel inbrekers toeslaan. Om
een inbraak te voorkomen geven we graag een aantal tips:
• 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.
• Ga verstandig om met Social Media. Wees ervan bewust
dat ook anderen mee kunnen lezen als u bijvoorbeeld uw
vakantieplannen online plaatst.
• 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) de politie via
telefoonnummer 112 moeten bellen. Snel alarm slaan
betekent een grotere kans om inbrekers te pakken.
Naast deze tips, blijft het natuurlijk van belang om te zorgen
voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren.
Meer informatie vindt u op
www.politiekeurmerk.nl/bewoners.

I Ontwerpbestemmingsplan Woondorpen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) bekend dat van dinsdag 10 juli tot en met maandag
3 september 2018, het ontwerpbestemmingsplan
‘Woondorpen’ met identificatienummer
NL.IMRO.0024.05BP0000-OW01 ter inzage ligt. Dit
ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de bestemmingsplannen ‘Kleine Kernen’, ‘Stedum’ en ‘‘t Zandt’ te
actualiseren en opnieuw vast te stellen. Ook zijn enkele
middelgrote ontwikkelingen meegenomen, zoals de
camping in ‘t Zandt en het multifunctionele sportterrein in
Garrelsweer. Het bestemmingsplan biedt een juridische
regeling voor gebruik en bebouwing op perceelsniveau
voor de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen,
Startenhuizen, Huizinge, Leermens, Oosterwijtwerd,
Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd,
Wirdum/Wirdumerdraai, ‘t Zandt, Zeerijp en Zijldijk.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het
gemeentehuis (tijdens openingstijden) en is digitaal
beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de
inzage kan een ieder schriftelijk en mondeling zienswijzen
kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten
aan de gemeenteraad van de gemeente Loppersum,
Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via
0596-548200. Er zijn twee inloopmomenten op 17 juli en
8 augustus in het gemeentehuis van Loppersum. Bij de
twee inloopmomenten kunt u van 16.00 uur tot 18.00 uur
het voorontwerpbestemmingsplan inzien en uw zienswijze
geven.

Loppersum
• Fa. Plegt Vos is bezig 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 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
Middelstum
• Er zijn bouwwerkzaamheden aan het Kindcentrum
(Zuiderstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500
• De G. Manningalaan te Middelstum wordt vanaf deze
week gedeeltelijk opnieuw gestraat. De weg is tijdens
de werkzaamheden afgesloten voor het doorgaande
verkeer.
Contactpersoon H. Ronde 06-12682366
Wirdum
• De Fromaweg is op 17 juli afgesloten voor het verkeer
i.v.m. een transport van woningunits van de Wirdumerweg
naar Fromaweg 20 te Wirdum. Ook de Wirdumerweg zal
ter plekke van de Fromaweg voor een korte tijd afgesloten
zijn. Verkeersregelaars zijn aanwezig.
Contactpersoon H. Ronde 06-12682366
Westeremden
• Bouwwerkzaamheden aan de school Abt Emo
(Huizingerweg) door BoerBouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500

I Werk in uitvoering 9 juli – 16 juli

‘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).
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844

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

Leermens
• De rondweg ter hoogte van de speeltuin is de rijbaan
dinsdag 10 juli gestremd i.v.m. rioolinspectie.

Vervolgprocedure
Het college van B&W neemt de ingediende zienswijzen
in behandeling. Indieners zullen hierover schriftelijk worden
geïnformeerd. Na behandeling van de zienswijzen stelt
de raad het bestemmingsplan vast, waarna beroepsmogelijkheden openstaan bij de Afdeling bestuursrecht
van de Raad van State.

