Weeknummer: 2

■ Openbare commissievergadering 14 januari
De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 14 januari 2019 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
U bent vanaf 19.30 uur welkom.

Agenda
• Presenteren stand van zaken Nationaal Programma
Groningen
• Stand van zaken Rusthoven
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

Aanvraag omgevingsvergunning
(datum is datum ontvangst)
• 20 december 2018, kappen van bomen aan de
Wirdumerweg in Loppersum, Lutjerijp in Leermens,
Lopsterweg in Stedum en Terhornseweg in Zeerijp.
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)
• 20 december 2018, bouwen van boerderijwoning met
schuur, Oosterburen 8 in Middelstum;
• 20 december 2018, vervangen brug (Fraamklap) nabij
Middelstum;
• 21 december 2018, kappen van 7 populieren,
Garsthuizerweg 1 in Zeerijp (vergunning treedt per direct
in werking).
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)
• 6 november 2018, vergroten van woning, Molenweg 24 in
Zeerijp.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt verlengd met een termijn van zes weken.

■ Afvalwijzer 2019 huis aan huis verspreid

De Afvalwijzer 2019 is eind december huis aan huis verspreid
bij alle huishoudens in de gemeente. De Afvalwijzer bevat
onder andere de data waarop huishoudelijk afval (grijs en
groen) wordt opgehaald. Heeft u nog geen Afvalwijzer 2019
ontvangen? Neem dan contact op met ons KlantContactCentrum via 0596- 548200.
Uw persoonlijke afvalwijzer is ook digitaal te raadplegen via
www.loppersum.nl/afvalwijzer.

■ 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 de werkzaamheden op het leidingtracé Leermens, Tuindersweg en Wierdeweg. Kadastrale
aanduiding percelen: ‘t Zandt B 940, G 423 en G 1053
(Rijksmonumentnummer 46193 / Locatie Leermens-Dorp) in
Leermens. In dit kader ligt het definitieve besluit met bijbehorende stukken ter inzage van 8 januari 2019 tot en met
18 februari 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.
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
10 januari 2019
De gemeente Loppersum nodigt u van harte uit om
aanwezig te zijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 10 januari 2019 om 20.00 uur in het gemeentehuis. De gemeente organiseert i.s.m. LTO Noord en de
bedrijvenvereniging een nieuwjaarsreceptie voor alle
inwoners van de gemeente. Tijdens deze avond zal de
gemeenteraad ook de Waarderingsprijs van de
gemeente Loppersum uitreiken.
We hopen u te zien op 10 januari!

■ Militaire oefening in provincie Groningen

Van 21 t/m 31 januari 2019 wordt een militaire oefening
gehouden in de provincie Groningen, waaronder mogelijk
ook in de gemeente Loppersum. De militairen verplaatsen
zich met voertuigen door het gebied. Er wordt geen gebruik
gemaakt van munitie of oefenmunitie. Als, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, 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.
Bereikbaar via telefoonnummer 030-2180420 en e-mailadres
jdvclaims@mindef.nl.

■ Werk in uitvoering 7 januari – 14 januari
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.

Middelstum
Vervanging Keesrieftil
De Keesrieftil is 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.
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 2 t/m 11.
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.

