Weeknummer: 36

I Openbare commissie vergadering
De openbare vergadering van de raadscommissie van de
gemeente Loppersum is op maandag 10 september in het
gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U bent een half uur
voorafgaand aan de vergadering van harte welkom.
Agenda:
• Kadernota en Subsidiebeleid en ASV
• Niet Gesprongen Explosieven (NGE)
De volledige agenda leest u op www.loppersum.nl.
Spreekrecht
Insprekers kunnen ook het woord voeren over niet op de
agenda staande punten. Vragen kunt u tot uiterlijk 12.00 uur
op de dag van de vergadering kenbaar maken bij de griffier,
griffie@loppersum.nl, telefoon 0596-548200.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 23 augustus 2018, verlengen tijdelijke vergunning van
woonunit met maximaal 4 jaar, Wijmersweg 2 in
Garrelsweer;
• 23 augustus 2018, berging annex overkapping, Zeedijken
1 in Loppersum;
• 27 augustus 2018, plaatsen garage, Noorderstraat 29 in
Zeerijp.
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)
• 23 augustus 2018, slopen in beschermd stads- en
dorpsgezicht, Pastorieweg 20 in Westeremden;
• 24 augustus 2018, bouwen mestsilo, Meedenweg 1 in
Garrelsweer;
• 27 augustus 2018, bouwen woning, Borglanden 16 in
Stedum.
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)
• 29 juni 2018, voor het verbouwen van een loods tot
bedrijfswoning aan het Jaagpad 5 te Middelstum;
• 20 juli 2018, voor het bouwen van een woning aan de
Kolholsterweg 12 te Zijldijk.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 17 augustus 2018, verwijderen asbesthoudende dakplaten
van paardenstal, Rijksweg 69 in Garrelsweer;
• 18 augustus 2018, verwijderen asbesthoudende
dakbedekking van berging, Cremersheerd 6 in Loppersum;
• 20 augustus 2018, verwijderen asbesthoudende dakplaten
van hobbyruimte, Oude Schoolsterweg 24A in Middelstum;
• 20 augustus 2018, verwijderen asbesthoudende dakplaten
van fietsenhok, Duursumerweg 11 in Loppersum;
• 22 augustus 2018, verwijderen asbesthoudende
dakbedekking van schuur, Eenumerweg 5 in Zeerijp;
• 27 augustus 2018, verwijderen asbesthoudende dakplaten
van schuur, Noorderstraat 29 in Zeerijp.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Ontwerpbestemmingsplan Zijldijksterweg 10
‘t Zandt
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
bekend dat gedurende zes weken, van dinsdag 4 september tot en met maandag 15 oktober 2018, het ontwerpbestemmingsplan Zijldijksterweg 10 ‘t Zandt met
identificatienummer NL.IMRO.0024.00BP1003-OW01 ter
inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan is opgesteld in
het kader van de Regeling specifieke uitkering aankoop
woningen onder een hoogspanningsverbinding.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt op de volgende wijzen ter
inzage:
• digitaal via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl;
• op papier tijdens de openingsuren bij de publieksbalie in
het gemeentehuis.
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk en
mondeling zienswijzen kenbaar maken. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de
gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u

• Plaats Melkema (Smedemaweg 3)
Open op zondag (11.00-16.00 uur)
Rondleiding door het Groninger Landschap
Leermens
• Romaanse Donatuskerk (Kerkpad 7)
Open op zaterdag en zondag

Open Monumentendag 2018
Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 is het Open
Monumentendag. De monumenten in de gemeente
Loppersum zijn open van 10.00 uur tot 17.00 uur (tenzij
anders vermeld). In onderstaande lijst kunt u lezen welke
monumenten meedoen en welke activiteiten al bekend
zijn. Meer informatie over de Open Monumentendag en de
deelnemende monumenten is te vinden op
www.openmonumentendag.nl.

Wethouder Rudi Slager (Kunst en Cultuur):
“Open Monumentendag is een prachtige
gelegenheid om een kerk, molen of ander
monument te bezoeken waar je normaal niet zo
snel komt.“

Eenum
• Romaanse Kerk (IJzerbaan 14)
Open op zaterdag en zondag
Zaterdag: verkoop spullen ‘Zus enzo’ uit Loppersum
Zondag: expositie museum ‘Het Behouden Blik’ uit
Uithuizermeeden
Garrelsweer
• Poldermolen de Kloostermolen (Stadsweg 12 B)
Open op zaterdag (11.00-16.00 uur) en zondag (13.0016.00 uur)
Malen (bij goed weer) en rondleiding
• Poldermolen de Meervogel (Hoeksmeersterweg 10,
Hoeksmeer)
Onder voorbehoud open op zaterdag
Malen (bij goed weer)
Garsthuizen
• Koren- en pelmolen De Hoop (Smydingheweg 44)
Open op zaterdag en zondag (13.00-17.00 uur)
Malen (bij goed weer)
Huizinge
• Begraafplaats met baarhuisje (E.L. Ubbensweg 4)
Begraafplaats is vrij toegankelijk
• Johannes de Doperkerk (Torenstraat 15)
Open op zaterdag
Expositie van kunstenaar Michael Reynolds

Loppersum
• Koren- en pelmolen de Stormvogel (Molenweg 67)
Open op zaterdag en zondag
• Romanogotische Petrus en Pauluskerk (Kerkpad 1)
Open op zaterdag
Bezichtiging toren, gewelven en klokken
Middelstum
• Begraafplaats (Delleweg 19)
Open op zaterdag
Expositie en rondleiding
• Concordiaplein
Op zaterdag
Diverse activiteiten. O.a. oude DAF-vuilniswagen en oldtimers (tractoren, motoren, fietsen en auto’s), inclusief ritjes door de buurt. Radiografische bestuurbare bootjes in
een groot waterbassin.
• Borgterrein Ewsum (Oosterburen 1)
Open op zaterdag en zondag (11.00-17.00)
Zondag: o.a. kunstopening, muziek en rondleiding
• Doopsgezinde kerk (Trekweg 28)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en zondag (12.0017.00 uur)
Zelf bespelen van Onderhorst-kabinetorgel en Rippenpiano en tentoonstelling van Paul M. Borggreve, Edwin
Hoving, Petra van Kalker
• Herberg ‘In de Valk’ (Burchtstraat 12)
Open op zaterdag en zondag (vanaf 11.00 uur)
Activiteit op culinair gebied
• Hippolytuskerk + toren (Concordiaplein 1)
Open op zaterdag en zondag
Onderdeel van het grootste museum van Nederland
• Hoeksteenkerk (Burchtstraat 23)
Open op zaterdag
Orgelspel door Jan Zuidhof van 10.00-12.00 uur en
13.00-15.00 uur
• Molen De Hoop (Molenweg 5)
Open op zaterdag en zondag (13.00-17.30 uur)
Malen (bij goed weer) en rondleiding
• Museum Bakkerij Mendels (Kerkstraat 3)
Open op zaterdag (vanaf 10.30 uur)
• Naaimachinemuseum Naald en Draad (Trekweg 22)
Open op zaterdag en zondag
• Oorlogsmuseum (Oude Schoolsterweg 24)
Open op zaterdag en zondag
Expositie over radio, klokkenvordering en voedselvoorziening.

een afspraak maken met een beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ordening, bereikbaar via telefoonnummer
0596-548200.
Vervolgprocedure
Het college van burgemeester en wethouders neemt de
ingediende zienswijzen in behandeling. Indieners van een
zienswijze zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd.
Na behandeling van de zienswijzen stelt de raad het
bestemmingsplan vast, waarna beroepsmogelijkheden
openstaan bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van
State.

I Loppersum biedt inwonersondersteuning
Sinds 1 mei 2017 is er een inwonersondersteuner actief in
de gemeente Loppersum, te weten Roos Burggraaff. Zij
ondersteunt inwoners die, als gevolg van de aardbevingen,
veel problemen ervaren op emotioneel en sociaal gebied en
die hierdoor problemen hebben met geestelijke -en lichamelijke gezondheid.
Roos biedt ondersteuning bij het
vinden van oplossingen voor problemen en verwijst zo
nodig door naar passende hulpverlening. Ook kan ze
bemiddelen bij spanningen tussen inwoners onderling of
meehelpen bij het herstellen van de samenhang in een
buurt. Verder kan zij ondersteunen bij het vinden van oplossingen wanneer de
samenwerking met andere organisaties in het kader
van versterken of sloop-nieuwbouw vastloopt. Ze is
onafhankelijk, onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht,
dus bewoners kunnen zich geheel vrij voelen om hun
verhaal te vertellen.
Wilt u contact met de inwonersondersteuner?
Woont u in de gemeente Loppersum en heeft u naar
aanleiding van de bevingen problemen waarbij u graag een
luisterend oor wilt, of ondersteuning? Neem dan contact met
Roos Burggraaff op via 06-11481296 of via e-mail:
r.burggraaff@loppersum.nl
Woont u in het dorp ’t Zandt en wilt u ondersteuning?
Neem dan contact op met Lisette Stuut. Zij is iedere
maandagochtend aanwezig in het dorpshuis in ‘t Zandt.
Bewoners kunnen daar zo binnenlopen, maar ze kan ook
langskomen. U kunt contact opnemen via: 0596-650787 of
via e-mail: l.stuut@s-w-d.nl.

• Poortgebouw van de voormalige Asingaborg
(Burchtstraat 17)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en zondag (13.0017.00 uur)
Expositie over bodemvondsten door Mark van Dijken,
kaarten en prenten uit 17de en 18de eeuwse Statenbijbels,
bouwkeramiek, kerkelijke oudheden, oude landbouwwerktuigen en -gereedschappen
• Villa Mentheda (Menthedalaan 5)
Open op zaterdag en zondag
Rondleiding benedenverdieping en kelder
Oosterwijtwerd
• Het baarhuisje op de begraafplaats Rusthof
(Damsterweg tussen 21a en 23)
• Open op zaterdag en zondag
• Romanogotische Mariakerk (Dorpsstraat)
Open op zaterdag en zondag (10.00-18.00 uur)
Verkoop kaarten Groninger kerken en het Groninger
Landschap
Stedum
• Romanogotische Bartholomeüskerk (Hoofdstraat 1)
Open op zaterdag
Orgelspel en rondleidingen
• Boerderij Occo Reintiesheert (Delleweg 9)
Open op zondag (11.00-16.00 uur)
Rondleiding door het Groninger Landschap
• Stichting Historie Stedum (Aula aan de Stationsweg
29a)
Open op zaterdag (10.00-16.00 uur)
Expositie over historie Stedum
Toornwerd
• Begraafplaats Toornwerd (Toornwerderweg 2)
Open op zaterdag
Kerkhof is vrij toegankelijk
Westeremden
• Algemene Begraafplaats (Bredeweg)
Open op zaterdag (10.00-12.00 uur)
• Romanogotische Andreaskerk (Abt Emopad)
Open op zaterdag en zondag
• De Boazkerk (Kosterijweg 16)
Open op zaterdag en zondag
Westerwijtwerd
• Huiskamercafé (Dorpsweg 4)
Open op zaterdag en zondag (10.00-19.00 uur)
• Molen de Palen (Palenweg)
Open op zondag
Rondleiding met uitleg over de werking van de molen
• Romanogotische Mariakerk (Pastoriepad 5)
Open op zaterdag en zondag

I Werk in uitvoering
3 september – 10 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 in 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.
Algemeen
• Vanaf week 35 is er gestart met het onderhoud aan
diverse pompen en gemalen in de gemeente Loppersum.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door fa. Xylem.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

Wirdum
• Borg Rusthoven (Rijksweg 39)
Open op zaterdag
Rondleiding
Zeerijp
• Boerderij De Diek’n (Dijkumerweg 2)
Open op zondag
• Romanogotische Jacobuskerk (Borgweg 6)
Open op zaterdag
• De Kleine Antonius (Borgweg 32)
Open op zondag (11.00-17.00 uur)
Bezichtiging kerkorgel
‘t Zandt
• Romanogotische Mariakerk (Hoofdstraat 43)
Open op zaterdag
Expositie met schilderijen van de heer Bouma

