Weeknummer: 33

Geen avondopenstelling in de zomerperiode
Tijdens de zomerperiode (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)
• 31 juli 2018, vervangen wee schoorstenen, Heerestraat 47
in Middelstum;
• 1 augustus 2018, vervangen dak, Honderdsterweg 7
in Zijldijk;
• 1 augustus 2018, plaatsen kleine windmolen,
Lellensterweg 36 in Stedum;
• 1 augustus 2018, veranderen en versterken woning,
Wierdeweg 4 in Leermens;
• 3 augustus 2018, vervangen schoorsteen en gedeeltelijk
vervangen achtergevel, Oude Schoolsterweg 21
in Middelstum;
• 6 augustus 2018, versterken woning, Kruisweg 4
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)
• 3 augustus 2018, vervangen bestaande schoorstenen en

plaatsen twee extra schoorstenen, Stadsweg 120
in Garrelsweer;
• 6 augustus 2018, bouwkundig versterken kerktoren,
Stadsweg 31 in Garrelsweer;
• 6 augustus 2018, realiseren uitrit, Wierdeweg 16
in Leermens.
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)
• 24 mei 2018, bouwen twee woningen,
Boerdamsterweg 49a-49b in Middelstum;
• 15 juni 2018, bouwen antennelocatie, nabij Rijksweg 39
in Wirdum;
• 28 juni 2018, bouwen woning, Fromaweg 18 in Wirdum;
• 3 juli 2018, vervangen dak van schuur, Rijksweg 31 in
Wirdum;
• 7 juli 2018, asbestsanering van schuur, renovatie van dak
van woning en vervangen van 3 kozijnen, Dijkumerweg 4
in Garsthuizen.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken.

I Werk in uitvoering 13 – 20 augustus
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Loppersum
• Kruisweg: in week 33 en 34 vinden er geen
werkzaamheden plaats. De Kruisweg is gestremd voor
het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid
via een omleidingsroute. De bereikbaarheid van
aanwonenden blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: G. Hoeksema 06-12572920.
‘t Zandt
• Hoofdstraat Noord: in week 33 en 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.

