Weeknummer: 39

■ Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 17 september 2018, vervangen van een schoorsteen,
Oude Boor 1 in Westeremden;
• 18 september 2018, bouwen van een boerderijwoning met
schuur, Oosterburen 8 in Middelstum;
• 18 september 2018, verbouwen van een woning,
Stationslaan 7 in Loppersum.
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 ontvangst)
• Rectificatie: 12 september 2018, bouwen van een
woning, Dorpsweg 6 te Westerwijtwerd.
• Van rechtswege verleend: 13 september 2018, voor het
verstevigen van de schoorsteen, Borgweg 38 te Zeerijp.
• 12 september 2018, verbreden van een dam aan de
Terhornseweg (nabij Hoofdstraat 1) in ‘t Zandt;
• 13 september 2018, aanleggen van een natuurvriendelijke
oever langs het Oosterwijtwerdermaar in Wirdum;
• 14 september 2018, voor het verstevigen van een
schoorsteen aan de Borgweg 38 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.
Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 26 juli 2018, dempen en hergraven van een sloot en
het aanleggen van 2 dammen nabij Schansweg 19 in
Leermens, wordt verlengt met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 11 september 2018, slopen van een schuurtje en het
afvoeren van asbesthoudende golfplaten,
D. Triezenbergstraat 11 in Stedum;

• 13 september 2018, sloopwerkzaamheden t.b.v. het
bouwkundig versterken van de woning, Borgweg 31 in
Zeerijp.
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

■ Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein
De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag
28 september om 09.00 uur in het gemeentehuis van
Delfzijl.
O.a. op de agenda:
• Presentatie over dementievriendelijke gemeenten
• Klanttevredenheidsonderzoek Wmo.
De complete agenda kunt u vinden op de www.loppersum.nl
met een link naar de pagina van de DAL Adviesraad.
Aanmelden dient u 24 uur voor afgaand aan de vergadering
te doen via, daladviesraad@gmail.com. Wanneer u ook
gebruik wilt maken van het spreekrecht, dit graag melden
o.v.v. naam persoon en onderwerp spreekrecht.

■ Werk in uitvoering 24 september – 1 oktober
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 is 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.
‘t Zandt
• Er zijn werkzaamheden 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.

Wirdum
• Er zijn straatwerkzaamheden aan het Kerkepad in
Wirdum.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366
Asfaltonderhoud
Van 17 september t/m 1 oktober beginnen de asfaltwerkzaamheden aan;
• Huizingerweg te Westeremden
• Boerdamsterweg te Middelstum

• Tolweg te Middelstum
• Bolhuislaan te Wirdum
• Lutjerijp te Leermens
• W.J. Dethmersweg te Toornwerd
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Algemeen
• Er zijn onderhoudswerkzaamheden aan diverse pompen
en gemalen in de gemeente.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

