Weeknummer: 41

■ 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)
• 25 september 2018, vervangen schoorsteenkanalen op
rijksmonument, Molenweg 18 in Loppersum;
• 26 september 2018, wijzigen van damwandprofielen aan
de kade aan de noordzijde van het Eemskanaal.
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)
• 27 september 2018, dempen en hergraven van sloot en
aanleggen 2 dammen, nabij Schansweg 19 in Leermens;
• 28 september 2018, bouwen van (tijdelijke) mantelzorgwoning, Zeerijperweg 3 in Loppersum;
• 1 oktober 2018, verbouwen loods tot bedrijfswoning,
Jaagpad 5 in 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.
Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 29 juni 2018, plaatsen 2 nieuwe lichtmasten,
Damsterweg 10 in Oosterwijtwerd;
• 6 augustus 2018, versterken woning, Kruisweg 4 in
Loppersum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 26 september 2018, verwijderen asbesthoudende
materialen uit en van pand, Bedumerweg 32 in Stedum;
• 27 september 2018, verwijderen asbesthoudende
dakplaten van schuren, Schoolweg 2 in Oosterwijtwerd;
• 28 september 2018, verwijderen asbesthoudende materialen uit schoorstenen, Dorpsweg 4 in Westerwijtwerd;

• 2 oktober 2018, verwijderen asbesthoudende golfplaten
en hulpstukken van schuur en losliggend asbest op het
terrein, Lopsterweg 14 in Zeerijp.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

■ Subsidie bij viering jaarwisseling 2018-2019
Evenals vorige jaren is de gemeente bereid, onder
bepaalde voorwaarden, een financiële bijdrage toe te
kennen aan organisaties in de gemeente Loppersum voor
de viering van de jaarwisseling in hun dorp. De gemeente
stelt maximaal € 6.300,00 beschikbaar. Komen de totale
aanvragen daarboven, dan krijgt iedere aanvrager
evenredig minder. Er hoeft achteraf geen overzicht van de
werkelijke uitgaven worden ingeleverd. Aanvragen kunnen
tot 15 november 2018 bij de gemeente worden ingediend.
De voorwaarden staan op www.loppersum.nl. Voor vragen
kunt u contact opnemen via 0596-548200.
■ Werk in uitvoering 8 - 15 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. Het kruispunt met de Nieuwstraat is gestremd.
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.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
‘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.
Asfaltonderhoud
• Deze week worden na de asfalteringswerkzaamheden
de bermen aan de volgende wegen afgewerkt:
• Boerdamsterweg in Middelstum
• Tolweg in Middelstum
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Algemeen
• Er zijn onderhoudswerkzaamheden aan diverse pompen
en gemalen in de gemeente.
• Firma Van der Valk en De Groot is gestart met het reinigen
van kolken.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

