Weeknummer: 42

■ 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)
• 4 oktober 2018, kappen drie bomen, Hilmaarweg 19 in
Stedum;
• 5 oktober 2018, plaatsen tijdelijke schoolunit op de hoek
van Borgweg en Molenweg in Zeerijp;
• 5 oktober 2018, brandveilig in gebruik nemen van
(tijdelijke) school op de hoek van Borgweg en Molenweg
in Zeerijp;
• 5 oktober 2018, bouwen woning, Tichelwerk in Loppersum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunning (datum is datum
verzending)
• 4 oktober 2018, verlengen tijdelijke vergunning van woonunit met maximaal vier jaar, Wijmersweg 2 in Garrelsweer;
• 5 oktober 2018, plaatsen lichtmasten bij rijbak,
Damsterweg 10 in Oosterwijtwerd;
• 10 oktober 2018, plaatsen van twee winkelwagenoverkappingen, Pastoriepad 1 in Loppersum.
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.

Sloopmelding (datum is datum ontvangst)
• 5 oktober 2018, verwijderen van asbesthoudend materiaal
uit badkamer, Smydingheweg 31 in Garsthuizen.
Bovenstaande bekendmaking heeft uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

■ Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid
van Engelshoven, maakt bekend dat zij voornemens is in
het kader van de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid,
van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de wet
Algemene wet bestuursrecht een archeologische
monumentenvergunning te verlenen voor het bouwen van
een bijgebouw aan de Dorpsweg 9 in Westeremden. In dit
kader ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter
inzage van 16 oktober 2018 tot en met 26 november 2018
in het gemeentehuis in Loppersum. Tijdens de periode van
terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen bij het
college worden ingediend.

■ De Nacht van de Nacht op zaterdagavond
27 oktober
De gemeente Loppersum doet ook dit jaar mee met De
Nacht van de Nacht. Tijdens deze ‘nacht’ vragen we
aandacht voor de schoonheid van échte duisternis. Op
zaterdagavond 27 oktober om 20.00 uur zijn kinderen
(vanaf groep 6) welkom in de biologische boerderij
Eikemaheert in Loppersum. Dit is een mooie grote boerderij
waar je misschien wel uilen en vleermuizen zult zien. Er zijn
activiteiten rond nachtdieren, zonnebloemen en we gaan

sterrenkijken. Vooraf aanmelden is nodig en kan via
www.loppersum.nl. Daar staat meer informatie en een
aanmeldformulier.

■ Werk in uitvoering 15 - 22 oktober
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.

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.

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.
Middelstum
• Deze week worden na de asfalteringswerkzaamheden de
bermen aan de Boerdamsterweg en de Tolweg afgewerkt.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
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.

Op Coming Out Day (11 oktober) wapperde de regenboogvlag
bij het gemeentehuis.

