Weeknummer: 45

■ Openbare commissievergadering
De openbare vergadering van de raadscommissie van de
gemeente Loppersum is op maandag 12 november in het
gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U bent vanaf 19.30
uur van harte welkom.
Agenda
• Presentatie Beheer Openbare Ruimte
• Stichting Welzijn Dienstverlening
De volledige agenda staat op www.loppersum.nl.
Spreekrecht
Insprekers kunnen ook het woord voeren over niet op de
agenda staande punten. Vragen kunt u tot uiterlijk 12.00 uur
op de dag van de vergadering kenbaar maken bij de griffier
via griffie@loppersum.nl of 0596-548200.

■ 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 oktober 2018, vervangen schoorsteen, Menthedalaan 4
in Middelstum;
• 25 oktober 2018, realiseren van uitweg, Pomonaweg 20
in Loppersum;
• 25 oktober 2018, bouwkundig versterken woning,
Oude Gang 11 in Middelstum;
• 26 oktober 2018, verbouwen woning, Kruisweg 29-31
in Loppersum;
• 29 oktober 2018, vervangen schoorsteen, Abt Emopad 10
in Westeremden;
• 30 oktober 2018, restauratie van koets- en lijkenhuisje,
Stationsweg 31 in Stedum.
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)
• 26 oktober 2018, versterken/ophogen van kaden,
gedeeltelijk gelegen aan Fraamweg,
langs de Kardingermaar in Middelstum;
• 31 oktober 2018, bouwen schuur, Keesriefweg 4
in Middelstum;
• 31 oktober 2018, vervangen schoorsteen en gedeeltelijk
vervangen achtergevel, Oude Schoolsterweg 21
in Middelstum;
• Rectificatie 19 oktober 2018, uitvoeren van groot
onderhoud aan de rijks monumentale pastorie,
Kampweg 2 in Stedum.
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.

Verleende ontheffing verbranden slootmaaisel (datum is
datum verzending)
• 31 oktober 2018, verbranden van slootmaaisel dat
betrekking heeft op de landbouwgronden behorende bij
het agrarische bedrijf, Huizingerweg 41 in 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.
Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 4 september 2018, verbouwen woning, Dorpsweg 9
in Westeremden;
• 11 september 2018, (her)bouwen woning, Pompsterweg 7
in Middelstum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 25 oktober 2018, verwijderen asbest en slopen
schoorsteen, Menthedalaan 4 in Middelstum;
• 26 oktober 2018, verwijderen asbest en slopen boerderij,
Huizingerweg 41 in Westeremden;
• 30 oktober 2018, verwijderen asbesthoudende golfplaten
en hulpstukken van boerderijschuur en vrijstaande schuur,
Rijksweg 31 in Wirdum;
• 30 oktober 2018, verwijderen asbesthoudende materialen
van loodsen, Pompsterweg 4 in Middelstum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

■ Wie nomineert u voor de Waarderingsprijs 2018?
Jaarlijks reikt de gemeenteraad van Loppersum tijdens de
nieuwjaarsreceptie de Waarderingsprijs uit. De prijs is voor
een persoon of een groep inwoners binnen de gemeente
die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of
cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een
positieve wijze in het nieuws hebben gebracht. Kent u
iemand of een groep mensen die in aanmerking komt voor
deze prijs? Schroom niet deze persoon of groep voor te
dragen. Meer informatie, de voorwaarden en het aanmeldformulier staan op www.loppersum.nl. Voordragen kan tot
en met 20 november 2018.

■ Aanpassing APV i.v.m. regels over modder
op de weg
De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2018 besloten om de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018 van de
gemeente Loppersum aan te passen. Opgenomen zijn de
artikelen 2:13a en 2:13b over gladheid op de weg, onder
andere door modder of andere stoffen. Verder zijn twee
kleine redactionele wijzigingen aangebracht. De nieuwe
artikelen treden op 6 november 2018 in werking. De
volledige tekst van het raadsbesluit is na te lezen op
www.overheid.nl. Het raadsbesluit ligt ook ter inzage in het
gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek een afschrift verkrijgen tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges.

■ Werk in uitvoering 5 november – 12 november
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Loppersum
Kruisweg – Fivelstraat - Nieuwstraat
Er zijn straatwerkzaamheden aan de Kruisweg. De weg 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
Vervanging Keesrieftil
Vanaf 29 oktober is de Keesrieftil gestremd voor het
doorgaande verkeer, behoudens fietsverkeer. Het verkeer
wordt omgeleid d.m.v. bebording. De bereikbaarheid van
aanwonenden blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06- 51834844.
Basculebrug in Middelstum
Er is gestart met de werkzaamheden aan de Basculebrug
in Middelstum richting Kantens. Dit kan enige hinder
veroorzaken. De brug blijft toegankelijk voor het verkeer.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Stremming Geertruida Alberdastraat
I.v.m. het vervangen van de schoorsteen wordt de
Geertruida Alberdastraat, t.h.v. nummer 3 op dinsdag
6 november gestremd.
Contactpersoon: Firma Rottinghuis, 050-3185333.
Stedum
Vlaspad
De parkeerplaats wordt opnieuw gestraat.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
‘t Zandt
Hoofdstraat
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.
Rioolreiniging en -inspectie
Binnen de gemeente wordt op de volgende locaties het
riool gereinigd en geïnspecteerd:
• Leermens: Wierdeweg, Dieftilweg, Katerlaan, Kerkpad,
Ossenlaan, Rondweg en Tuindersweg;
• Oosterwijtwerd: Damsterweg, Dorpsstraat, Ripperdaweg
en Schoolweg;
• Zeerijp: Borgweg en Molenweg;
• Garrelsweer: Stadsweg en Kerkpad;
• Loppersum: Industrieweg, Badweg, Sjuxumerweg,
Pomonaweg, Schoolstraat, Verbindingsweg, Nieuweweg,
Parallelweg, Duursumerweg, Wijmersweg, Stedumerweg
en Schipsloot.

Algemeen
• Onderhoudswerkzaamheden aan diverse pompen en
gemalen in de gemeente.
• Aanbrengen van belijning op diverse wegen buiten de
bebouwde kom. Dit kan enige overlast veroorzaken.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Sint-Maarten: zingende kinderen welkom op
12 november
Traditiegetrouw zijn zingende kinderen welkom in het
gemeentehuis voor het Sint-Maartensfeest. Omdat
Sint-Maarten dit jaar op een zondag valt, viert de
gemeente het kinderfeest op maandag 12 november
2018. Zingende kinderen en hun ouders zijn van harte
welkom tussen 16.30 en 18.00 uur. Er zijn warme
broodjes bockworst, mandarijntjes en er is warme
chocolademelk. De burgemeester en wethouders zullen
de kinderen persoonlijk ontvangen.
Sint Maarten in de dorpen
De dorpen in de gemeente vieren het kinderfeest op
verschillende momenten: sommige dorpen op zaterdag
10 november, andere dorpen op maandag 12 november.
Een overzicht (voor zover bij ons bekend).
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