Weeknummer: 35

I Aanvragen en vergunningen in het kader
van de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvraag omgevingsvergunning
(datum is datum ontvangst)
• 20 augustus 2018, realiseren van een telecomruimte nabij
het station in Loppersum.
Tegen deze aanvraag kan pas bezwaar worden gemaakt als
de benodigde vergunning of ontheffing is verleend en
gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 16 augustus 2018, verbouwen woning, Huizingerweg 45 in
Westeremden;
• 20 augustus 2018, inkorten schoorsteen, Heerestraat 11 in
Middelstum;
• 20 augustus 2018, bouwen woning, Tichelwerk 8 in
Loppersum;
• 20 augustus 2018, bouwen loods, Dijkumerweg 5 in
Garsthuizen;
• 22 augustus 2018, vergroten schuur, Borgweg 71 in
Zeerijp.
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.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 16 augustus 2018, verwijderen asbesthoudende
materialen, Voorwerksterpad 1 in Garsthuizen;
• 17 augustus 2018, verwijderen asbesthoudende dakplaten
van paardenstal, Rijksweg 69 in Garrelsweer;
• 17 augustus 2018, verwijderen asbesthoudende dakplaten
van garage, Kerklaan 1 in 't Zandt;
• 18 augustus 2018, verwijderen asbesthoudende
dakbedekking berging, Cremersheerd 6 in Loppersum;

• 20 augustus 2018, verwijderen asbesthoudende dakplaten
van hobbyruimte, Oude Schoolsterweg 24A in Middelstum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Werk in uitvoering
27 augustus - 3 september
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 de Fivelstraat tot de
Nieuwstraat. Het verkeer wordt omgeleid via een
omleidingsroute. De bereikbaarheid van aanwonenden blijft
gehandhaafd.
• Fa. Ziut verricht werkzaamheden aan de openbare
verlichting aan de Wirdumerweg.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
• De bouwwerkzaamheden aan Kindcentrum (BadwegSchoolstraat) worden door Jorritsma Bouw hervat.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.

'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 riool, en straatwerkzaamheden in
de Hoofdstraat (vanaf de Molenweg) en werkt gefaseerd
richting de dorpsgrens (zijde Zijldijk).
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Middelstum
• De bouwwerkzaamheden aan het Kindcentrum
(Zuiderstraat) worden door Jorritsma Bouw hervat.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.

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

