Weeknummer: 49

■ 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)
• 22 november 2018, voor het kappen van 7 populieren aan
de Garsthuizerweg 1 in Zeerijp;
• 23 november 2018, voor het verbouwen van de boerderij
aan de Delleweg 9 in Stedum;
• 25 november 2018, voor het (her)bouwen van een woning
aan de Rijksweg 9 in Wirdum.
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)
• 22 november 2018, voor het (her)bouwen van een woning
aan de Pompsterweg 7 in Middelstum;
• 26 november 2018, voor het vergroten van de woning en
garage aan de Huizingerweg 60 in Westeremden;
• 27 november 2018, voor het vervangen van een
schoorsteen aan het Abt Emopad 10 in Westeremden;
• 28 november 2018, voor het vervangen van
schoorsteenkanalen op een rijksmonument aan de
Molenweg 18 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)
• 5 oktober 2018, voor het bouwen van een woning op het
perceel aan de Tichelwerk in Loppersum, kadastraal
bekend gemeente Loppersum, sectie F, nummer 2056.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 22 november 2018, voor het verwijderen van
asbesthoudende materialen van het perceel aan de
Heerestraat 8 in Middelstum;
• 22 november 2018, voor het verwijderen van asbest en
het slopen van de schoorstenen van het pand aan de
Stadsweg 18 in Garrelsweer;
• 23 november 2018, voor het verwijderen van
asbesthoudende golfplaten van de schuur aan de
Dorpsweg 34 in Westerwijtwerd;
• 23 november 2018, voor het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit het rijksmonumentale
pand aan de Delleweg 9 in Stedum;
• 25 november 2018, voor het slopen van een woning en
het verwijderen van asbesthoudend materiaal aan de
Rijksweg 9 in Wirdum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

■ Kennisgeving besluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I. van Engelshoven, maakt bekend dat zij 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 heeft verleend voor het realiseren van een
uitweg door middel van een dam aan de Wierdeweg 16 in
Leermens: kadastrale aanduiding: gemeente ‘t Zandt,
sectie B, nummer 823 (Rijksmonumentnummer 46193).

In dit kader ligt het definitieve besluit met bijbehorende
stukken ter inzage van 4 december 2018 tot en met
14 december 2019 in het gemeentehuis in Loppersum.
Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u tegen de
beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van
de rechtbank Groningen, Postbus 933, 9700 AX Groningen.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te
bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep is gericht en de
gronden van het beroep

■ Plan van aanpak versterking Loppersum 2019
De lokale stuurgroep Loppersum heeft het lokale plan
van aanpak versterking Loppersum 2019 vastgesteld.
In de periode van 10 tot en met 20 december worden er
in de dorpen informatiebijeenkomsten voor inwoners
georganiseerd. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt
het plan van aanpak per dorp toegelicht door de NCG en
de gemeente Loppersum. Voor het plan van aanpak en
een overzicht van data en locaties:
zie www.loppersumversterkt.nl.
■ Militaire oefening in Noord-Nederland
Van 10 t/m 14 december 2018 wordt een militaire oefening
gehouden in Noord-Nederland, waaronder mogelijk ook in
de gemeente Loppersum. De militairen verplaatsen zich
bewapend met voertuigen door het gebied. Er wordt geen
gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. Als, ondanks
alle voorzorgmaatregelen, schade door de oefening
ontstaat, dan kan dit gemeld worden bij het ministerie
van Defensie, CDC/JDV/sectie Claims, Postbus 9004,
3509 AA in Utrecht.

■ Ontwerpbesluit zwemwatergelegenheden ter
inzage
De gemeente Loppersum heeft het ontwerpbesluit van
Provincie Groningen “Aanwijzing zwemwatergelegenheden
in oppervlaktewater 2019” ter inzage gelegd tussen
3 december 2018 en 14 januari 2019.
Tijdens openingstijden kan iedereen deze inzien. Op
www.loppersum.nl staat het ontwerpbesluit ook te lezen.

■ Werk in uitvoering 3 december – 10 december
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.
Stremming Ploegersweg 12 t/m 34
I.v.m. versterking van de woningen Ploegersweg 12 t/m 34
is dit gedeelte van de Ploegersweg voor al het verkeer
afgesloten in de weken 49 t/m 51 en de weken 2 t/m 11.
In de tussenliggende tijd zal de weg niet gestremd zijn
Contactpersoon: bouwbedrijf Rottinghuis, 050-3185333.
‘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: G. Posthumus, 06-28885500.
Algemeen
Aanbrengen van belijning op diverse wegen buiten de
bebouwde kom. Dit kan enige overlast veroorzaken.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

