Weeknummer: 4

■ Openbare raadsvergadering 28 januari 2019

De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
28 januari 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent
vanaf 19.00 uur welkom.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Nota Grondbeleid 2019-2021
• Tweede wijziging Legesverordening 2019
• Bestemmingsplan Woondorpen
• Controleprotocol 2018

Spreekrecht
Insprekers kunnen ook het woord voeren over de 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/raadlive.
De uitzending begint om 17.30 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)
• 11 januari 2019, voor het plaatsen van een (tijdelijke)
antennemast aan de Pompsterweg 3 in Middelstum;
• 13 januari 2019, voor het uitbreiden van het pand aan de
Wierdeweg 9 in Leermens;
• RECTIFICATIE: 24 december 2018, voor het bouwen van
5 woningen aan de Ploegersweg 9 t/m 17 in 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)
• 10 januari 2019, voor het bouwkundig versterken van de
woning aan de Wierdeweg 8 in Leermens;
• 11 januari 2019, voor het bouwen van een woning aan de
Pelmolen 2 in Loppersum;
• 14 januari 2019, voor het bouwen van een loods aan de
Fivelweg 2b in Zijldijk.
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)
• 30 november 2018, voor het plaatsen van nieuwe verlichting op de ijsbaan aan de Korenlaan 1 in Middelstum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt verlengd met een termijn van zes weken.

Sloopmelding (datum is datum ontvangst)
• 14 januari 2019, voor het afvoeren van asbesthoudende
golfplaten aan de Westeremderweg 1 in Loppersum.
Bovenstaande bekendmaking heeft 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 slopen van een woning
en schuur, het bouwen van een woning en het leggen van
de fundering van een schuur. Kadastrale aanduiding
percelen: Loppersum F 1066 (Rijksmonumentnummer
45746 / Locatie Fromaweg 18) in Wirdum. In dit kader ligt
het definitieve besluit met bijbehorende stukken ter inzage
van 22 januari 2019 tot en met 5 maart 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.

■ Kennisgeving besluit WABO,

uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwkundig versterken van de rijksmonumentale borg Rusthoven aan de Rijksweg 39 in

Wirdum. De vergunning bestaat uit het bouwen van een
bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo), het gebruiken van
gronden/bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
(art. 2.1, lid 1, sub c Wabo) en het verstoren of in enig
opzicht wijzigen van een beschermd monument (art. 2.1,
lid 1, sub f Wabo).

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen
vanaf 22 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentehuis in Loppersum. Tegen dit besluit kan
binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank NoordNederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD
Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de
werking van het besluit niet.

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de
voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw
beroepschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de
sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen
bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

■ De afvalstoffenheffing: hoe zit het ook al weer?
Binnenkort ontvangt u van de gemeente de belastingaanslag 2019. De afvalstoffenheffing maakt hier onderdeel
van uit. Sinds de invoering van diftar (per 1 januari 2018) is
de afvalstoffenheffing gewijzigd en bestaat de rekening uit
twee delen: vastrecht en variabel tarief. Het vastrecht is
voor ieder huishouden gelijk, ongeacht het aantal gezinsleden. Het variabel tarief verschilt per huishouden; dat
bedrag is gebaseerd op het aantal keren dat u uw container
heeft laten legen (frequentie) en de hoeveelheid restafval (in
kilo’s) dat in de grijze container zat. Het legen van de
groene container met gft-afval is gratis. Gebruikt u met uw
buren een verzamelcontainer, dan is uw variabel tarief al
vastgesteld aan het begin van het jaar. Het vastrecht over
2018 heeft u al betaald bij de belastingaanslag van vorig
jaar. Het variabel deel over 2018 wordt bij de belastingaanslag van dit jaar (2019) met u verrekend. U ziet het
aantal keren dat de container geleegd is en het aantal kilo’s
dat is ingezameld terug op uw belastingaanslag. Wilt u
meer weten over afval? Kijk dan op www.loppersum.nl/afval.

■ Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein

De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag
25 januari 2019 om 09.00 uur in het gemeentehuis van
Delfzijl, B&W kamer. Op de agenda staan onder andere de
test van de nieuwe website van het Sociaal Plein, een
gesprek over kinderen in aardbevingsgebied en vervolg van
de Netwerkbijeenkomst. De complete agenda staat op
www.loppersum.nl. Wilt u deze vergadering bijwonen, dan
dient u zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering

te melden bij het secretariaat via daladviesraad@gmail.com.
Graag met vermelding van het onderwerp van spreekrecht.
Het spreekrecht per persoon bedraagt maximaal 5 minuten.

■ Takkenroute: gratis laten ophalen

van grof snoeiafval
Dit voorjaar (van maandag 25 februari tot en met vrijdag
1 maart) is er weer de mogelijkheid om grof snoeiafval gratis bij u thuis te laten ophalen. Grof snoeiafval is tuinafval
dat niet in uw groene container past. Dit zijn takken tot polsdikte en in bundels aangeboden tot maximaal 2m3 (geen
boomstronken). Wilt u gebruikmaken van deze service?
Dan kunt u zich tot en met donderdag 21 februari aanmelden bij de gemeente Loppersum via 0596 - 54 82 00, of via
gemeente@loppersum.nl.

■ Werk in uitvoering 21 januari – 28 januari
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.

Middelstum
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.

Zijldijk
Damwandwerkzaamheden
Deze week worden de damwanden, nabij de begraafplaats,
opnieuw gevoegd.
Contactpersoon: R. Douma, 06-25751521.

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden aan diverse pompen en
gemalen in de gemeente.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

Toekomstige werkzaamheden
Werkzaamheden aan de openbare verlichting. Hierbij wordt
alle verlichting in onderstaande dorpen vervangen.
• Zijldijk week 5 en 6
• ‘t Zandt week 7 t/m 12
• Zeerijp week 16 en 17
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

