Weeknummer: 30

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 11 juli 2018, bouwkundig versterken school,
Huizingerweg 7A in Westeremden;
• 13 juli 2018, bouwen woning, Bolhuislaan 3 in Wirdum;
• 14 juli 2018, dempen sloten en realiseren nieuwe dam,
Omtadaweg 6 in ‘t Zandt;
• 17 juli 2018, plaatsen dakkapel, Kerkpad 2 in Eenum;
• 17 juli 2018, plaatsen drie chalets, Tolweg 10 in Zeerijp.
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)
• 17 juli 2018, vervangen schoorsteen, Delleweg 24 in
Middelstum.

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)
• 17 mei 2018, bouwen loods, Dijkumerweg 5 in
Garsthuizen;
• 22 mei 2018, bouwen woning, Borglanden 16 in Stedum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis en
politiepost
Gemeentehuis - avondopenstelling
Tijdens de zomerperiode, 6 t/m 31 augustus 2018, komt
de avondopenstelling op donderdag te vervallen. In deze
periode sluit het gemeentehuis om 16.30 uur, i.p.v.
19.00 uur.
Politiepost
I.v.m. de vakantieperiode is de Politiepost Loppersum
gesloten van 23 juli t/m 3 september. Contact met de
politie kan 24 uur per dag en 7 dagen per week via
0900-8844.

Foto gemaakt door Edwart Visser

Duurzaamheidslening voor huiseigenaren
Inwoners van de gemeente Loppersum kunnen een
duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente. Op deze
manier willen wij mensen motiveren om energiebesparende
maatregelen te nemen in en aan hun eigen woning.
Bijvoorbeeld het isoleren van spouwmuren, de aanschaf
van een warmtepomp of de aanleg van een groen dak. Het
unieke aan deze lening (in de vorm van een bouwkrediet) is
de lage rente van 1,6%. Deze rente staat gedurende de
gehele looptijd vast. Inwoners kunnen minimaal € 2.500 en
maximaal € 15.000 lenen. Meer informatie over de lening
en de aanvraagprocedure is te vinden op
www.loppersum.nl/duurzaamheidslening.

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.
Een aantal tips om een inbraak te voorkomen:
• Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet aan de binnenkant
in het slot zitten.
• Hang geen adreslabel aan uw sleutelbos.
• Verstop uw sleutels niet buiten. Onder de mat of in de
bloempot is geen geheime plek.
• Plak nooit een briefje op de deur met ‘ben even weg’.
• Zorg dat uw deuren en ramen niet verborgen zijn achter
hoge schuttingen, bomen of struiken. Dit maakt sociale
controle lastiger.
• Markeer of graveer uw eigendommen en registreer ze.
• Laat ’s avonds lichten branden als u weg bent. Dit kan
met tijd- of schemerschakelaars.
• Maak afspraken met uw buren om op elkaars huis te
letten bij afwezigheid.
• Word lid van een (digitale) buurtpreventiegroep.
• Bel bij een verdachte situatie altijd 112!
Werk in uitvoering 23 juli – 30 juli
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Loppersum
• Fa. Plegt Vos is bezig met straatwerkzaamheden aan de
Kruisweg ter hoogte van bakkerij Marinus. De Kruisweg is
gestremd voor al het verkeer vanaf bakkerij Marinus tot de
Fivelstraat.
• Fa. Hak is in opdracht van Enexis en Waterbedrijf
Groningen bezig met nutswerkzaamheden aan de
Kruisweg en Fivelstraat. Het verkeer wordt omgeleid
via een omleidingsroute. De bereikbaarheid van
aanwonenden blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844

Middelstum
• De G. Manningalaan in Middelstum wordt vanaf deze
week gedeeltelijk opnieuw gestraat. De weg zal tijdens de
werkzaamheden afgesloten zijn voor het doorgaande
verkeer.
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
Bestratingswerkzaamheden
• Opnieuw straten voetpad t.h.v. Fromaweg 5 in Wirdum;
• Opnieuw straten voetpad t.h.v. Vlaslaan 10 tot
Boerdamsterweg in Middelstum;
• Verstevigen van de molgoot, op de hoek Stadsweg/
Hoeksmeersterweg in Garrelsweer.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366
Klein asfaltonderhoud
• Dorpsweg in Westerwijtwerd
• Huizingerweg in Middelstum
• Wirdumermeedenweg in Wirdum
• Hogeweg in Eenum
• Bosweg tussen Loppersum en Eenum
• Schansweg in Leermens
• Zwartelaan in Loppersum
• Huizingerweg in Westeremden
• Jaagpad in Fraamklap
Het klein asfaltonderhoud kan enige verkeershinder
veroorzaken.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366

