Weeknummer: 34

■ Aanvragen en vergunningen in het kader

van de WABO
Meer informatie: 0596-548200.

Aanvraag omgevingsvergunning
(datum is datum ontvangst)
• 14 augustus 2018, vervangen schoorsteen,
Dorpsweg 22 in Westeremden.
Tegen deze aanvraag kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunning of ontheffing is verleend
en gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 8 augustus 2018, bouwen woning, Bolhuislaan 3
in Wirdum.
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)
• 20 juni 2018, verbouwen dakopbouw, Stadsweg 95 in
Garrelsweer;
• 21 juni 2018, slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht,
Pastorieweg 20 in Westeremden;
• 22 juni 2018, verbouwen woning en garage, Kerkpad 6 in
Loppersum;
• 26 juni 2018, bouwen woning, Tichelwerk 10 in Loppersum;
• 26 juni 2018, bouwen woning, Dorpsweg 6 in Westerwijtwerd;

• 19 juli 2018, vervangen dak en plaatsen zonnepanelen,
Kampweg 1 in Stedum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken.

Sloopmelding (datum is datum ontvangst)
• 10 augustus 2018, verwijderen van asbesthoudende
materialen, Huizingerweg 4 in Huizinge.
Bovenstaande bekendmaking heeft uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

■ Gemeentegids 2018-2020

huis-aan-huis bezorgd
In week 34 valt een bijzondere editie van de gemeentegids
bij inwoners van de gemeente Loppersum op de deurmat.
Dit is namelijk de laatste. Per 1 januari 2021 gaat
Loppersum samen met de gemeenten Delfzijl en
Appingedam verder als één gemeente. Voor deze laatste,
bijzondere editie hebben ook onze inwoners een mooie
bijdrage geleverd. Zij hebben -op ons verzoek- foto’s
ingestuurd van mooie plekken in de gemeente. Op de
voorkant van de gemeentegids 2018-2020 staan 13 foto’s
van prachtige plekjes en landschappen tijdens verschillende
seizoenen.

In deze gids ontdekken inwoners en recreanten wat er te
doen is op het gebied van horeca, cultuur, recreatie, sport en
ondernemerschap in de gemeente Loppersum. Ook

besteden we -naast
allerlei algemene en
praktische informatieaandacht aan de
aardgasproblematiek.
Onze inwoners
ondervinden dagelijks
hinder van de gevolgen
van de gaswinning. De
aardbevingen vormen
een belangrijk, maar
ingewikkeld dossier
waar we nauw bij
betrokken zijn.
Daarnaast hebben we
een speciaal katern
‘Duurzaamheid’. We
willen onze dorpen
klaarmaken voor de
toekomst. Dat gebeurt
onder andere door ons milieubeleid, waarin staat dat we als
gemeente in 2030 niet meer afhankelijk willen zijn van
fossiele energiebronnen, zoals aardgas, aardolie en
steenkolen.

De gids wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente.
Geïnteresseerden mogen ook een exemplaar komen
ophalen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. De gids is
digitaal te raadplegen via www.loppersum.nl/gemeentegids.

■ Werk in uitvoering 20 – 27 augustus
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.

Loppersum
Kruisweg: in week 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: D. Bosch, 0596-548200.
‘t Zandt
Hoofdstraat Noord: in week 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: D. Bosch, 0596-548200.
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.

