Weeknummer: 47

■ Openbare raadsvergadering
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op 26
november om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent vanaf
19.00 uur welkom.
Onderstaande agendapunten komen aan de orde:
• Projectenboek Ruimtelijke plannen 2018-2
• Nota Grondbeleid 2019-2021
• Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie
Personen
• Actualisatie beheersverordening en nadere regels
gemeentelijke begraafplaatsen Loppersum
• Beleidsnotitie snippergroen 2019-2021
• Bestemmingsplan Zijldijksterweg 10, ‘t Zandt
• Grondruil Pomonaweg/Tichelwerk Loppersum
• Aanwijzing zendmachtiging St. Agglomeratie Omroep
Midden Groningen
• Dienstverleningsovereenkomst werkplein Fivelingo 20192020
• Kadernota Subsidies 2019/2021, Algemene
Subsidieverordening 2019
Spreekrecht
Insprekers kunnen ook het woord voeren over niet
geagendeerde agendapunten. Aanmelden kan tot uiterlijk
12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, via
griffie@loppersum.nl of via 0596-548200.
Beluister de raadsvergadering via internet
Deze raadsvergadering is live te beluisteren via
www.loppersum.nl. De uitzending begint om 19.30 uur.

■ 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)
• 08 november 2018, voor het herbouwen van een schuur
aan de Menthedaweg 5a in Middelstum;
• 12 november 2018, voor het verbouwen van een woning
aan de Menthedalaan 5 in Middelstum;
• 12 november 2018, voor het plaatsen van een tuinmuur
aan de Lagestraat 24 in Loppersum;
• 12 november 2018, voor het vervangen van een brug
(Fraamklapbrug) nabij Middelstum.
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)
• 8 november 2018, voor het plaatsen van een dakkapel
aan het Kerkpad 2 in Eenum;

• 8 november 2018, voor het versterken van de woning aan
de Kruisweg 4 in Loppersum;
• 8 november 2018, voor het vervangen van een
schoorsteen aan de Oude Boor 1 in Westeremden;
• 8 november 2018, voor het vervangen van een bruggetje
door een dam aan de Tuindersweg 2 in Leermens;
• 13 november 2018, voor het verbouwen van een woning
aan de Dorpsweg 9 in Westeremden;
• 13 november 2018, voor het plaatsen van tijdelijke
schoolunits aan de Borgweg 57 in Zeerijp;
• 14 november 2018, voor het versterken van de
woonboerderij aan de Molenweg 23 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)
• 18 september 2018, voor het bouwen van een boerderijwoning met schuur aan de Oosterburen 8 in Middelstum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen
• 6 november 2018, voor het verwijderen van
asbesthoudende materialen en het slopen van een
schoorsteen aan de Kosterijweg 12 in Westeremden;
• 6 november 2018, voor het slopen van een woning aan de
Fromaweg 18 in Wirdum;
• 12 november 2018, voor het afvoeren van 2 asbesthoudende platen aan de Kerkstraat 12 in Middelstum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

■ 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 slopen van een woning en schuur, het bouwen van een
woning en het leggen van de fundering voor een schuur.
Kadastrale aanduiding percelen: Loppersum F 1066
(Rijksmonumentnummer 45746 / Locatie Fromaweg 18) te
Wirdum. In dit kader ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage van 20 november 2018 tot en met
31 december 2018 in het gemeentehuis te Loppersum.
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke
zienswijzen bij het college worden ingediend.

■ Werk in uitvoering 12 november – 19 november ■ Voorkom overlast houtkachels en openhaarden
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
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.
Stedum
Singel
Er zijn straatwerkzaamheden aan de Singel vanaf
huisnummer 22 t/m huisnummer 40. Dit zal enige hinder
veroorzaken.
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.
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.
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.

Bij mistig en windstil weer kunnen houtkachels en open
haarden veel (rook)overlast veroorzaken. Klachten die met
name voorkomen zijn stank, benauwdheid, prikkende ogen,
hoofdpijn en andere milieu- en gezondheidsklachten.
Om deze overlast te voorkomen of tot een minimum
te beperken, wordt gewezen op onderstaande
aandachtspunten:
Aandacht voor de installatie
• de capaciteit van de kachel moet bij de ruimte passen
en zeker niet te groot zijn, zorg voor een goed, schoon
rookkanaal;
• zorg voor een schoorsteen die voldoet aan de wettelijke
eisen;
• een zogenoemde allesbrander is beslist géén
huisvuilverbrander.
Aandacht voor de ruimte
• de brandveiligheid rond de houtkachel of open haard
moet goed geregeld zijn;
• zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte.
Aandacht voor het stoken
• stook uitsluitend droog (minstens 1 jaar gedroogd) en
onbehandeld hout;
• let op de houtsoort: dennen, larix en vuren (met veel hars)
is bijvoorbeeld minder geschikt;
• zorg voor een goed brandend vuur met voldoende hout en
voldoende luchttoevoer. Voorkom het afknijpen van de
luchttoevoer om het vuur te temperen als het te warm
wordt door te hard stoken;
• stook niet bij mistig of windstil weer;
• doof het vuur niet, maar laat het vanzelf uitgaan.
Aandacht voor het afval
de as uit de houtkachel of open haard hoort in de grijze
container en niet bij het gft-afval.
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