Weeknummer: 5

■ 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)
• 17 januari 2019, voor het wijzigen van een gevel aan de
Wierdeweg 16 in Leermens;
• 18 januari 2019, voor het bouwen van een
jongveestal/werktuigenberging aan de Garsthuizerweg 4
in Zeerijp’;
• 21 januari 2019, voor het aanleggen van een drinkwaterleiding aan de Godlinzerweg 1 in Leermens;
• 21 januari 2019, voor het bouwkundig versterken van het
gemeentehuis aan de Molenweg 12 in Loppersum;
• 22 januari 2019, voor het kappen van 7 bomen aan de
Terhornseweg 3 in Zeerijp.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 21 januari 2019, voor het vernieuwen van de kap van de
boerderij aan de Hogeweg 8 in Eenum.
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)
• 25 november 2018, het herbouwen van een woning aan
de Rijksweg 9 in Wirdum;
• 2 december 2018, het versterken/verbouwen van de
woning aan de Kosterijweg 15 te Westeremden.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 16 januari 2019, voor het slopen van een schuur en het
verwijderen van asbesthoudend materiaal aan de
Keesriefweg 4 in Middelstum;
• 18 januari 2019, voor het afvoeren van asbesthoudende
platen aan de Kapslaan 4 in Leermens;
• 21 januari 2019, voor het slopen van boerderijschuren en
het verwijderen van asbesthoudend materiaal aan de
Garsthuizerweg 4 in Zeerijp;
• 18 januari 2019, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning aan de Stedumerweg 2 in
Loppersum;
• 21 januari 2019, voor het verwijderen van asbesthoudend
materiaal van de opstallen aan de Hoogte 1 t/m 5 en het
Lissabonsepad 4A, 4B, 7A, 7B in ‘t Zandt.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

■ Kennisgeving ontwerp besluit 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 uitbreiden van de faciliteiten aan de
Stedumerweg 7 in Loppersum. De vergunning bestaat uit
het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo)
en het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).
IJspret in Stedum

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 29 januari 2019 tot en met 11 maart 2019 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.

■ Horecavergunning

Aan Stichting Fivelhoes in Zijldijk is vergunning onder voorwaarden verleend voor het bedrijfsmatig verstrekken van
alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse in de
inrichting Fivelweg 49 in Zijldijk (dorpshuis ‘t Fivelhoes).
De vergunning is op 22 januari verzonden.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op
het ontwerpbesluit kunnen binnen zes weken na verzending
van het definitieve besluit, een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,
Postbus 150, 9700 AD Groningen.

De vergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis. Voor het
inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt
via www.loppersum.nl, aan de receptie of telefonisch.
Informatie krijgt u bij de Werkorganisatie DEAL-gemeenten
via telefoonnummer (0596) 639700.

■ 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 bouwen van een bijgebouw aan de Dorpsweg 9 in Westeremden. Kadastrale
aanduiding percelen: Stedum E 744 (Rijksmonumentnummer 45975 / Locatie Dorpsweg 9 te Westeremden).
In dit kader ligt het definitieve besluit met bijbehorende
stukken ter inzage van 29 januari 2019 tot en met 11 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
Werk in uitvoering 28 januari – 4 februari
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.

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

