Weeknummer: 31

Gewijzigde openingstijden
In de weken 32 t/m 35 (van 6 augustus t/m 31 augustus)
zal de avonddienst op donderdag komen te vervallen.
In deze weken zal het gemeentehuis i.p.v. 19.00 uur om
16.30 uur sluiten.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen
Aanvragen omgevingsvergunning
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn
ontvangen (datum is datum ontvangst):
• 17 juli 2018, bouwkundig versterken van kerktoren aan
Stadsweg 31 te Garrelsweer;
• 18 juli 2018, verstevigen van de schoorsteen aan
Borgweg 38 te Zeerijp;
• 18 juli 2018, bouwen van een bijgebouw aan
Dorpsweg 9 te Westeremden;
• 18 juli 2018, plaatsen van twee winkelwagen
overkappingen aan Pastoriepad 1 te Loppersum;
• 19 juli 2018, verbouwen van woning aan Huizingerweg 45
te Westeremden;
• 19 juli 2018, vervangen van dak en plaatsen van
zonnepanelen aan Kampweg 1 te Stedum;
• 20 juli 2018, bouwen van woning aan Kolholsterweg 12 te
Zijldijk.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend
en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend (datum
is datum verzending):
• 19 juli 2018, voor het bouwen van een nieuwe woning aan
Hoofdstraat 10 te ‘t Zandt;

• 19 juli 2018, voor het plaatsen van 2 kleine windmolens
aan Stedumerweg 28 te Loppersum;
• 20 juli 2018, voor de vervanging van het Keesrieftil aan
Keesriefweg te Middelstum;
• 20 juli 2018, voor het plaatsen van een insteekhaven bij
Mosterdmalerij te Loppersum.
Ontheffing verbranden slootmaaisel
De volgende ontheffingen zijn verleend (datum is datum
verzending):
• 20 juli 2018, voor het verbranden van slootmaaisel
dat betrekking heeft op de landbouwgronden behorende
bij het agrarisch bedrijf gelegen aan de Kerkeweg 41,
9917 PG te Wirdum.
(Volgens de voorschriften is het niet toegestaan om bij
aanhoudende droogte het slootmaaisel te verbranden)
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:
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken (datum is datum
ontvangst):
• 03 juni 2018, vervangen van gevel en dak aan
Oude Schoolsterweg 16 te Middelstum;
• 04 juni 2018, bouwen van woning met garage aan
Boerdamsterweg (MDS H 403) te Middelstum;
• 13 juni 2018, aanleggen van natuurvriendelijke oever
langs Oostwijtwerdermaar te Wirdum;
• 22 juni 2018, versterken van luifel aan Molenweg 18
te Loppersum.

I Kennisgeving besluit Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning
hebben verleend voor het vergroten van het aantal dieren
op de melkrundveehouderij aan de Bredeweg 24 te
Westeremden.
De vergunning bestaat uit het veranderen van een inrichting
(art. 2.1, lid 1, sub e Wabo).
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen
vanaf 30 juli gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis te Loppersum.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking
beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de
voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw
beroepschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de
sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen
bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

I Kennisgeving besluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet
Bussemaker, maakt bekend dat zij voornemens is in het
kader van de artikelen 11, tweede lid, en 14, van de
Monumentenwet 1988 en afdelingen 3.4 van de wet
Algemene wet bestuursrecht voornemens is een
archeologische monumentenvergunning te verlenen voor
werkzaamheden aan de fundering op het perceel met de
kadastrale aanduiding: `t Zandt B-693 (Rijksmonumentnummer 45221/ Locatie Wierdeweg 4 te Leermens).
In dit kader ligt het besluit met bijbehorende stukken ter
inzage van 31 juli 2018 tot en met 10 september 2018 in
het gemeentehuis te Loppersum.
Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u tegen deze
beschikking 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.

Loppersum, Molenweg 12. Een ieder kan op verzoek tegen
betaling van de verschuldigde leges een afschrift hiervan
verkrijgen.

I Werk in uitvoering 30 juli – 6 augustus
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. De werkzaamheden vinden ook in week 32
plaats. Fa. Hak is in opdracht van Enexis en Waterbedrijf
Groningen bezig met nutswerkzaamheden aan de
Kruisweg en de Fivelstraat. Het verkeer wordt omgeleid.
De bereikbaarheid van aanwonenden blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844
• Fa. Ziut verricht werkzaamheden aan de openbare
verlichting in de Lagestraat en de Wirdumerweg.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920
‘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.
De bereikbaarheid van aanwonenden blijft gehandhaafd.
• Fa. Stienstra is bezig met rioolwerkzaamheden aan de
Hoofdstraat (vanaf de Molenweg) en werkt gefaseerd
richting de dorpsgrens (zijde Zijldijk). Tijdens de
vakantieperiode week 32 t/m 34 vinden er geen
rioleringswerkzaamheden plaats. Doorgaand verkeer
is ter hoogte van de basisschool gestremd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844

I Bekendmaking: aanwijzing loco-secretarissen

Bestratingswerkzaamheden
• Opnieuw straten de voetpad t.h.v. Vlaslaan 10 tot de
Boerdamsterweg in Middelstum;
• Verstevigen van de molgoot, op de hoek
Stadsweg/Hoeksmeersterweg in Garrelsweer.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366

Het college van burgemeester en wethouders van
Loppersum maakt bekend dat zij in de vergadering van
23 juli 2018 heeft besloten tot aanwijzing van de
loco-secretarissen.
Het besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en
ligt voor een ieder kosteloos voor de duur van zes weken
ter inzage bij de balie in de hal van het gemeentehuis te

Klein asfaltonderhoud
• Hogeweg in Eenum
• Schansweg in Leermens
Het klein asfaltonderhoud kan enige verkeershinder
veroorzaken.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366

