Weeknummer: 37

■ Openbare klankbordgroep herindeling DAL
De openbare vergadering van de Raadsklankbordgroep is
op woensdag 19 september om 19.30 uur in het gemeentehuis van Delfzijl. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst vergaderen vertegenwoordigers
uit de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en
Loppersum over de herindeling.
Agendapunten
• Regeling samenstelling, taken en werkwijze
raadsklankbordgroep
• Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangende voorzitters
raadsklankbordgroep
• Aanwijzing raadsklankbordgriffier en plaatsvervangende
raadsklankbordgriffier
• Aanwijzing vergaderlocatie raadsklankbordgroep
Instellen werkgroepen raadspecifieke onderwerpen
• Kennismaking en introductie voorzitter stuurgroep en
procesbegeleider herindeling
De volledige agenda vindt u op www.loppersum.nl
Informatie over deze raadsklankbordgroep kunt u krijgen bij
de raadsgriffier. Bereikbaar op maandag en donderdag via
griffie@loppersum.nl of via 0596-548200.
Deze vergadering is live te volgen via de website van de
gemeente Delfzijl via www.delfzijl.nl. De uitzending start om
19:30 uur.

• 2 september 2018, vergroten van de woning en garage,
Huizingerweg 60 in Westeremden;
• 3 september 2018, bouwen van een schuur, Keesriefweg 4
in Middelstum;
• 3 september 2018, versterken en ophogen van kaden,
Fraamweg, langs de Kardingermaar in Middelstum;
• 4 september 2018, voor het verbouwen van een woning,
Dorpsweg 9 in Westeremden.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend (datum
is datum verzending):
• 16 augustus 2018, (her)bouwen van een woning,
Huizingerweg 41 in Westeremden;
• 30 augustus 2018, verbouwen van de dakopbouw,
Stadsweg 95 in Garrelsweer;
• 31 augustus 2018, plaatsen van een kleine windmolen,
Huizingerweg 43 in Westeremden;
• 3 september 2018, vervangen van twee schoorstenen,
Heerestraat 47 te Middelstum.
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.

de WABO
Meer informatie: 0596-548200.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor het bouwkundig versterken van
een school aan de Huizingerweg 7a te Westeremden,
ontvangstdatum 11 juli 2018, wordt verlengd met een
termijn van 6 weken.

Aanvragen omgevingsvergunning
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn
ontvangen (datum is datum ontvangst):
• 29 augustus 2018, plaatsen van twee dakkapellen,
Hemonystraat 18 in Middelstum;
• 30 augustus 2018, bouwen van een loods, Fivelweg 2a in
Zijldijk;
• 30 augustus 2018, verbreden van een dam, Terhornseweg
(nabij Hoofdstraat 1) in ‘t Zandt;

Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 29 augustus 2018, voor het slopen van een woning aan
de Bolhuislaan 3 te Wirdum;
• 3 september 2018, voor het verwijderen van
(asbesthoudende) golfplaten van de schuur aan de
Noorderlaan 7 te Zeerijp.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

■ Aanvragen en vergunningen in het kader van

■ Werk in uitvoering
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 de Fivelstraat tot de Nieuwstraat. Het verkeer wordt
omgeleid via een omleidingsroute. De bereikbaarheid van
aanwonenden blijft gehandhaafd.
• Fa. Plegt Vos gaat vanaf woensdag 12 september bezig
met her-straatwerkzaamheden op het kruispunt MolenwegStationslaan. Om het verkeer door te laten rijden is
1 rijbaan afgezet van de Molenweg. Het verkeer van de
Stationslaan moet omrijden via de Parallelweg. De
werkzaamheden zullen ca. 1 week duren.
• Fa. Ziut verricht werkzaamheden aan de openbare
verlichting in de Wirdumerweg.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
‘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.

Gemeentehuis gesloten op 21 september
Op vrijdag 21 september is de publieksbalie van
het gemeentehuis gesloten in verband met een
personeelsreis. In geval van calamiteiten zijn we
bereikbaar via 0596- 548200.
Maandag 24 september zijn wij u graag weer van dienst!

■ Gratis modderborden
Nu de oogsttijd in volle gang is kan er gladheid ontstaan
door modder op de weg. Het schoon houden van de weg
is de verantwoordelijkheid van agrariërs. De gemeente
Loppersum stelt kosteloos modderborden beschikbaar.
Agrariërs kunnen de modderborden afhalen bij de
gemeentewerf (Industrieweg 4 Loppersum).
Werfbeheerder Pieter Poortinga is aanwezig op maandag
t/m donderdag van 07.30-15.30 uur en op vrijdag van
07.30-11.30 uur.

■ Platform Duurzaamheid: 18 september
Op dinsdag 18 september is er Platform Duurzaamheid om
19.30 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom!
Op de agenda staat o.a. de Dag van de Duurzaamheid op
10 oktober 2018. Daarnaast zijn alle duurzame plannen,
voorstellen en suggesties welkom. Na afloop is er gelegenheid voor het uitwisselen van duurzame ideeën en het
opdoen van meer inspiratie.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via 0596-548200 of
via l.vandenakker@loppersum.nl.

Wirdum
• Het Kerkepad in Wirdum wordt gedeeltelijk opnieuw
gestraat. De werkzaamheden starten op 10 september en
duren ongeveer 2 weken.
• Vanaf 13 september zijn er asfalteringswerkzaamheden
aan de Bolhuislaan in Wirdum.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366
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.
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