Weeknummer: 46

■ 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)
• 1 november 2018, voor het vernieuwen van een aanbouw
aan de Damsterweg 33 in Oosterwijtwerd;
• 2 november 2018, voor het renoveren van de woning aan
de Heerestraat 2 in Middelstum;
• 2 november 2018, voor de sloop/nieuwbouw van een
garage aan de Molenweg 19 in Loppersum;
• 6 november 2018, voor het vergroten van een woning aan
de Molenweg 24 in Zeerijp;
• 6 november 2018, voor het vervangen van een
schoorsteen aan de Kosterijweg 12 in Westeremden.
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)
• 2 november 2018, voor het realiseren van een uitweg
(uitkomend op het Vinkenpad) aan de Molenweg 45 in
‘t Zandt;
• 5 november 2018, voor het bouwen van een woning aan
de Fromaweg 18 in Wirdum;
• 5 november 2018, voor het veranderen en versterken van
de woning aan de Wierdeweg 4 in Leermens;
• 6 november 2018, voor het verbouwen van de woning aan
de Dorpsweg 4 in Westerwijtwerd.
Ontheffing verbranden slootmaaisel (datum is datum
verzending)
• 1 november 2018, voor het verbranden van slootmaaisel
dat betrekking heeft op de landbouwgronden behorende
bij agrarisch bedrijf, Lopsterweg 2 in Zeerijp;
• 1 november 2018, voor het verbranden van slootmaaisel
dat betrekking heeft op de landbouwgronden behorende
bij agrarisch bedrijf, Dijkumerweg 4 in Garsthuizen;

• 1 november 2018, voor het verbranden van slootmaaisel
dat betrekking heeft op de landbouwgronden behorende
bij agrarisch bedrijf, Wijmersweg 6 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.
Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 19 september 2018, voor het gedeeltelijk slopen van een
woning aan de Borgweg 31 in Zeerijp;
• 23 september 2018, voor plaatsen van een HSB wand aan
de Lagestraat 26 in Loppersum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen
• 30 oktober 2018, voor het afvoeren van asbesthoudende
materialen aan de Hippolytuslaan 2a in Middelstum;
• 31 oktober 2018, voor het verwijderen van asbestverdacht
plaatmateriaal uit de garage aan de Bedumerweg 52 in
Stedum;
• 31 oktober 2018, voor het verwijderen van
asbesthoudende platen (dakbeschot) aan het
Pastoriepad 3 in Westerwijtwerd;
• 1 november 2018, voor het slopen ten behoeve van het
vernieuwen van een aanbouw aan de Damsterweg 33 in
Oosterwijtwerd;
• 2 november 2018, voor het slopen van een garage aan de
Molenweg 19 in Loppersum;
• 5 november 2018, voor het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking aan de Kapslaan 1 in Leermens;
• 5 november 2018, voor het verwijderen van
asbesthoudende dakplaten van een schuur aan de
Wirdumerweg 71 in Wirdum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

■ Kennisgeving ontwerpbesluit WABO,
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning
te verlenen voor het bouwkundig versterken van de
rijksmonumentale borg Rusthoven aan de Rijksweg 39 te
Wirdum. De vergunning bestaat uit het bouwen van een
bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en het verstoren of in
enig opzicht wijzigen van een beschermd monument (art.
2.1, lid 1, sub f Wabo). De aanvraag, het ontwerpbesluit en
de bijbehorende stukken liggen van 13-11-2018 tot 25-122018 ter inzage in het gemeentehuis in Loppersum. Tijdens
de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of
mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten
worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van
een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden
gemaakt via telefoonnummer 0596-548200.

■ Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I. 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 voornemens is een
archeologische monumentenvergunning te verlenen
voor het vervangen van een bruggetje door een dam:
‘t Zandt B-760 (Rijksmonumentnummer 46193 / Locatie
Tuindersweg 2) te Leermens. In dit kader ligt het
ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage van
13 november tot en met 24 december 2018 in het
gemeentehuis in Loppersum. Tijdens de periode van
terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen bij het
college worden ingediend.

■ Vastgestelde verordeningen ter inzage
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat door
de gemeenteraad op 5 november 2018 de volgende
verordeningen zijn vastgesteld:
• legesverordening 2019
• verordening forensenbelasting 2019
• verordening onroerendezaakbelastingen 2019
• verordening rioolheffingen 2019
• verordening liggelden 2019
• verordening hondenbelasting 2019
• verordening marktgelden 2019
• verordening lijkbezorgingsrechten 2019
• verordening afvalstoffenheffing 2019
De verordeningen liggen met ingang van 12 november 2018
gedurende 12 weken ter inzage in het gemeentehuis.
■ Bouwkundig versterken gemeentehuis
Het gemeentehuis van Loppersum wordt in 2019
bouwkundig versterkt om beter bestand te zijn tegen
mogelijke aardbevingen. De werkzaamheden starten in
februari 2019 en zijn eind 2019 afgerond. Het gemeentehuis
blijft tijdens de werkzaamheden geopend. We houden u
onder andere op de hoogte via de website
www.loppersumversterkt.nl en de gemeentelijke
mededelingen in de Ommelander Courant. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.
■ Inrittenbeleid
Het college van burgemeester en wethouders maken, gelet
op de bepalingen in de Algemene plaatselijke verordening
van de gemeente Loppersum, bekend, dat op 2 oktober
2018 besloten is het inrittenbeleid vast te stellen. Het
besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis in Loppersum.
Het inrittenbeleid is te bekijken via www.loppersum.nl.
■ Werk in uitvoering 12 november – 19 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
13 november gestremd.
Contactpersoon: Firma Rottinghuis, 050-3185333.
Zeerijp
Bouwwerkzaamheden tijdelijke school
In week 46 starten de werkzaamheden t.b.v. de bouw van
de tijdelijke school in Zeerijp, bij de speelplaats aan de
Molenweg. Deze werkzaamheden vinden plaats t/m het
einde van het jaar en het verkeer kan hier enige hinder
van ondervinden.
Contactpersoon: R. Douma, 06-25751521.
‘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.
• Langs diverse wegen worden passeerstroken aangelegd.
Dit kan enige overlast veroorzaken
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

