Weeknummer: 7

I 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)
• 31 januari 2019, bouwen van 16 woningen aan de
Ticheldobbe (nummers1-8, 9-12 en 13-16) in Middelstum;
• 31 januari 2019, plaatsen van een dakkapel, Delfstraat 33
in Loppersum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend
en gepubliceerd.
Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken (datum is datum
ontvangst):

• 6 november 2018, vervangen van een schoorsteen,
Kosterijweg 12 in Westeremden;
• 11 november 2018, vervangen van een brug nabij
Terhornseweg 1 in Zeerijp.
Sloopmeldingen
• 29 januari 2019, verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van de stal en restanten asbest tussen de stallen
aan de Stitswerderweg 25 in Middelstum;
• 31 januari 2019, verwijderen van een asbesthoudende
plaat, Kerkeweg 41 in Wirdum;
• 3 februari 2019, verwijderen van asbesthoudend materiaal
uit het pand aan de Smedemaweg 3 in Huizinge;
• 5 februari 2019, verwijderen van een asbesthoudende
buis uit de woning aan de E.L. Ubbensweg 1 in Huizinge;
• 5 februari 2019, verwijderen van asbesthoudende golf- en
gevelplaten van de garage en een eendenhok aan de
Hoofdstraat 74 in ‘t Zandt.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Rooien Paardenkastanjes begraafplaats
Loppersum
Vanaf maandag 18 februari wordt gestart met de kap van de
13 monumentale Paardenkastanjes op de begraafplaats
Loppersum. De bomen zijn ernstig ziek en moeten worden
verwijderd. Aansluitend worden er 16 nieuwe grote bomen
terug geplant. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken
duren.

Treinovergang tussen Eenum en Loppersum

Onderzoek
In het najaar van 2017 zijn de bomen door een gespecialiseerd bedrijf opnieuw onderzocht op vitaliteit. Gezien de

slechte conditie en de zware aantasting door de kastanjebloedingsziekte is geadviseerd een procedure in gang te
zetten om de bomen te rooien. Voordat overgegaan kan
worden tot kap, is in 2018 binnen het kader van de wet
Natuurbescherming verplicht onderzoek gedaan naar de
aanwezigheid van vleermuizen en beschermde vogels in en
rond deze bomen. Conclusie van dit onderzoek is dat de
voorgenomen kap geen invloed heeft op het duurzame
voortbestaan van aanwezige vogel- en vleermuizenpopulaties. Daarnaast worden voldoende compenserende maatregelen getroffen.
Kastanjebloedingsziekte
De kastanjebloedingsziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas syringae pv. aesculi. Op de bast van de
boom ontstaan roestbruine vochtige plekken, die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. De ziekte komt uitsluitend
voor bij de Paardenkastanje.

I Warmetruiendag: verwarm jezelf, elkaar ...
maar niet de wereld!
Doe jij ook mee met Warmetruiendag?
Met het motto van ‘Warmetruiendag 2019’, zetten we energiebesparing in het zonnetje, want Warmetruiendag is hét
moment om stil te staan bij energiebesparingssuccessen,
slimme innovaties en duurzame oplossingen. In het
gemeentehuis van Loppersum staat de verwarming 3 graden lager en alle medewerkers worden uitgenodigd om in
de mooiste dikke trui naar het werk te komen; per graad
wordt maar liefst 6% energie en 6% CO2-uitstoot bespaard.

I Werk in uitvoering 11 februari – 18 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.
Vervangen openbare verlichting
In onderstaande dorpen wordt de openbare verlichting
vervangen.
• Zijldijk, in de weken 6 en 7.
• ‘t Zandt, in de weken 8 t/m 13.
• Zeerijp, in de weken 17 en 18.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden aan diverse pompen en gemalen in de gemeente.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

