Weeknummer: 38

■ Openbare raadsvergadering
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
24 september om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent
vanaf 19.00 uur welkom.
Agendapunten
• Uitvoeringskosten Milieubeleidsplan 2017-2020
• Plan van Aanpak Herindeling
• Ontwerpbegroting 2019 Werkplein Fivelingo
Spreekrecht
Insprekers kunnen ook het woord voeren over niet geagendeerde agendapunten. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur
op de dag van de vergadering bij de griffie, via
griffie@loppersum.nl of via 0596-548200.
Beluister de raadsvergadering via internet
Deze raadsvergadering is live te beluisteren via
www.loppersum.nl. De uitzending begint om 19.30 uur.

■ Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn
ontvangen (datum is datum ontvangst):
• 5 september 2018, realiseren van een uitweg aan de
Singel 14 in Stedum;
• 6 september 2018, dempen van een sloot, Bosweg 33 in
Loppersum;
• 6 september 2018, groot onderhoud aan de pastorie,
Kampweg 2 in Stedum;
• 7 september 2018, uitvoeren van onderhoud aan het dak
van de molenboerderij, Smydingheweg 44 te Garsthuizen;
• 11 september 2018, (her)bouwen van een woning,
Pompsterweg 7 te Middelstum.
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):
• 6 september 2018, versterken van een luifel,
Molenweg 18 te Loppersum;
• 7 september 2018, plaatsen van een kleine windmolen,
Lellensterweg 36 te Stedum;

• 7 september 2018, vervangen van het dak van de schuur,
Rijksweg 31 te Wirdum;
• 7 september 2018, bouwen van twee woningen,
Boerdamsterweg 49a-49b te Middelstum;
• 10 september 2018, verbouw van de woning en garage,
Kerkpad 6 te Loppersum;
• 10 september 2018, vervangen van een schoorsteen,
Dorpsweg 22 te Westeremden;
• 11 september 2018, bouwen van een woning,
Tichelwerk 10 te Loppersum;
• 11 september 2018, vervangen van het dak,
Honderdsterweg 7 te Zijldijk;
• 11 september 2018, bouwen van een woning,
Oude Schoolsterweg 9 te Middelstum;
• 11 september 2018, asbestsanering schuur, renovatie dak
en het vervangen van drie kozijnen van de woning,
Dijkumerweg 4 te Garsthuizen;
• 11 september 2018, plaatsen van drie chalets,
Tolweg 10 te Zeerijp;
• 12 september 2018, bouwen van een woning,
Dorpsweg 6 te Westeremden.
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.

■ Werk in uitvoering
17 september – 24 september
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Loppersum
• Er zijn straatwerkzaamheden aan de Kruisweg. De
Kruisweg is gestremd voor al het verkeer vanaf de
Fivelstraat. Vanaf donderdag 20 september wordt het
kruispunt met de Nieuwstraat gestremd. Het verkeer
wordt omgeleid d.m.v. bebording. De bereikbaarheid
van aanwonenden blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
• Er zijn her-straatwerkzaamheden op het kruispunt
Molenweg - Stationslaan. 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.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
‘t Zandt
• Er zijn nutswerkzaamheden aan de Hoofdstraat vanaf de
Molenweg tot de grens van de bebouwde kom (richting
Zijldijk). Het verkeer wordt omgeleid d.m.v. bebording.
De bereikbaarheid van aanwonenden blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken (datum is datum
ontvangst):
• 30 juli 2018, vergroten van een bedrijfspand (aanbouw)
aan de Industrieweg 8 D in Loppersum;
• 1 augustus, veranderen en versterken van de woning aan
de Wierdeweg 4 in Leermens;
• 3 augustus, vervangen van een schoorsteen en
gedeeltelijk vervangen van een achtergevel aan de
Oude Schoolsterweg 21 in Middelstum.

Wirdum
• De spoorwegovergang Eekwerderweg wordt gestremd van
17 september vanaf 23.30 uur tot 18 september 5.30 uur
Contactpersoon: Structon Rail Nederland BV, 024-7002000.
• Er zijn straatwerkzaamheden aan het Kerkepad in
Wirdum.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 10 september 2018, verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de cv-ruimte, Huizingerweg 7 in Westeremden;
• 10 september 2018, voor het afvoeren van een
asbesthoudende buis, Kerkpad 1 in Middelstum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

Asfaltonderhoud
Van 17 t/m 21 september beginnen de asfaltwerkzaamheden aan;
• Huizingerweg in Westeremden;
• Boerdamsterweg in Middelsum;
• Lutjerijp in Leermens;
• Dijkumerweg in Garsthuizen.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Middelstum
• Van 24 september tot 21 december 2018 is de
Ploegersweg gestremd tussen de Boerdamsterweg en de
Korenlaan i.v.m. bouwkundig versterken van woningen.
Contactpersoon: G. Hoeksema 06-12572920.

Algemeen
• Er zijn onderhoudswerkzaamheden aan diverse pompen
en gemalen in de gemeente.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

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!

■ Sorteeranalyse in de gemeente: datum
afvalinzameling wijzigt niet
Ook dit najaar wordt er een sorteeranalyse gedaan in de
gemeente. Dit houdt in dat steekproefsgewijs en anoniem
een aantal containers wordt geanalyseerd op vijftien soorten
afval (zoals blik, kunststof en papier). Deze analyse wordt
uitgevoerd op dinsdag 25 september. Het kan zijn dat de
containers die dag op een ander tijdstip worden opgehaald
of teruggezet. Voor vragen kunt u contact opnemen met het
KlantContactCentrum via 0596-548200.

■ Eenmalige verplaatsing weekmarkt
Loppersum
Vrijdagmiddag 21 september is de weekmarkt in Loppersum
eenmalig aan op de Wirdumerweg i.v.m. de Kermis.

