Weeknummer: 30

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596- 548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 27 juni 2018, bouwen woning, Lellensterweg 46 in
Stedum;
• 5 juli 2018, plaatsen schuurtje met zonnepanelen,
Hoekmeersterweg 12 in Garrelsweer;
• 5 juli 2018, realiseren uitrit, Wierdeweg 16 in Leermens;
• 6 juli 2018, bouwen bijgebouw, Dorpsweg 9 in
Westeremden;

• 6 juli 2018, bouwen betonsilo, Meedenweg 1 in
Garrelsweer;
• 7 juli 2018, renoveren dak en vervangen 3 kozijnen,
Dijkumerweg 4 in Garsthuizen;
• 9 juli 0218, inkorten schoorsteen, Heerestraat 11 in
Middelstum.
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)
• 5 juli 2018, verbouwen woning, Menthedaweg 2 in
Middelstum;
• 10 juli 2018, vervangen gevel, Kwekersweg 19 in Zeerijp.
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.
Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 19 maart 2018, (her)bouwen woning, Huizingerweg 41 in
Westeremden.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van 6 weken.
Milieumelding (datum is datum ontvangst)
• 30 juni 2018, veranderen van bedrijf met het plaatsen van
twee kleine windmolens, Meedenweg 1 in Garrelsweer.

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 Werk in uitvoering 16 juli – 23 juli
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Leermens
• Op 17 juli is de rondweg ter hoogte van de speeltuin
gestremd i.v.m. rioolinspectie.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920
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
• De G. Manningalaan wordt gedeeltelijk opnieuw gestraat.
De weg is tijdens de werkzaamheden gestremd voor het
doorgaande verkeer.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366
Wirdum
• Vanaf 16 juli wordt het Kerkepad gedeeltelijk opnieuw
gestraat. De weg is tijdens de werkzaamheden voor al het
verkeer gestremd.
• Op 17 juli is de Fromaweg afgesloten i.v.m. een transport
van woningunits van de Wirdumerweg naar Fromaweg 20.
Hierdoor zal ook een deel van de Wirdumerweg voor korte
tijd afgesloten zijn. Verkeersregellaars zijn aanwezig.
Contactpersoon: 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. Stienstra is bezig met rioolwerkzaamheden in de
Hoofdstraat (vanaf de Molenweg) en werkt gefaseerd
richting de dorpsgrens (zijde Zijldijk).
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844

