Weeknummer: 32

Geen avondopenstelling in de zomerperiode
Tijdens de zomerperiode (week 32 t/m 35, 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.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 26 juli 2018, dempen en graven sloot en aanleggen van
2 dammen, nabij Schansweg 19 in Leermens;
• 30 juli 2018, slopen woning, Dorpsweg 6 in
Westerwijtwerd;
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• 30 juli 2018, plaatsen blokhut, Hoofdstraat 14 in ‘t Zandt;
• 30 juli 2018, plaatsen kleine windmolen,
Huizingerweg 43 in Westeremden;
• 30 juli 2018, vergroten bedrijfspand, Industrieweg 8A in
Loppersum.
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)
• 27 juli 2018, verwijderen schoorsteenkanaal,
Burchtstraat 23 in Middelstum;
• 30 juli 2018, wijzigen/ uitbreiden melkrundveehouderij,
Bredeweg 24 in Westeremden;
• 31 juli 2018, plaatsen 2 kleine windmolens,
Meedenweg 1 in Garrelsweer;
• 31 juli 2018, vergroten ligboxenstal,
Wirdumermeedenweg 10 in Wirdum;
• 1 augustus 2018, samenvoegen van twee wisselwoningen,
Zwarte Laan 1 a 26 in Loppersum.
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)
• 13 mei 2018, herbouw afgebrande schuren,
Molenweg 1 in Westeremden;
• 4 juni 2018, bouwen woning, Tichelwerk 8 in Loppersum;
• 4 juni 2018, bouwen woning met garage,
Boerdamsterweg in Middelstum;

• 13 juni 2018, bouwen woning, Oude Schoolsterweg 9
in Middelstum;
• 15 juni 2018, bouwen antennelocatie, nabij Oosterburen
in Middelstum;
• 15 juni 2018, bouwen antennelocatie, nabij Dijkumerweg 3
in Garsthuizen;
• 22 juni 2018, bouwen antennelocatie,
nabij Stationsstraat 7 in Stedum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken.

I Rectificatie: kennisgeving besluit
Archeologische Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid
van Engelshoven, 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 in
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 in 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.

I Inloop Ontwerpbestemmingsplan
Woondorpen op 8 augustus
Op woensdag 8 augustus (tussen 16.00-18.00 uur) is er
een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan
Woondorpen. Dit geactualiseerde bestemmingsplan geeft
regels voor gebruik en bebouwing van percelen. Tijdens de
inloop in het gemeentehuis kun je het plan bekijken, vragen
stellen en je mening (zienswijze) geven.
Het plan geldt voor de dorpen Eenum, Garrelsweer,
Garsthuizen, Startenhuizen, Huizinge, Leermens,
Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden,
Westerwijtwerd, Wirdum/Wirdumerdraai, ‘t Zandt, Zeerijp en
Zijldijk. Meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan
Woondorpen en de procedure staat op www.loppersum.nl.

I Werk in uitvoering 6 – 13 augustus
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Loppersum
• Fa. Plegt Vos is bezig met straatwerkzaamheden aan
de Kruisweg. De Kruisweg is gestremd voor al het
verkeer vanaf bakkerij Marinus tot de Fivelstraat. Het
verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. De
bereikbaarheid van aanwonenden blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: G. Hoeksema 06-12572920.
‘t Zandt
• Tijdens de vakantieperiode (week 32 t/m 34) vinden er
geen werkzaamheden plaats. Doorgaand verkeer is ter
hoogte van de basisschool gestremd. Het verkeer wordt
omgeleid via een omleidingsroute. De bereikbaarheid van
aanwonenden blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: G. Hoeksema 06-12572920.

