Weeknummer: 8

I Openbare raadsvergadering 25 februari 2019
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
25 februari 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
U bent vanaf 19.00 uur welkom.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Financiële verordening 2019
• Erfgoedverordening 2019
• Bestemmingsplan Woondorpen
• Lokaal plan van aanpak versterking gemeente Loppersum
• Verlenging contract accountant
• Zienswijze begroting solidariteit jeugdhulp
De volledige agenda leest u op www.loppersum.nl
Spreekrecht
Insprekers kunnen alleen het woord voeren over de opiniërende agendapunten en over de niet geagendeerde agendapunten. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
van de vergadering bij de griffier, via griffie@loppersum.nl
of via 0596-548200.
Beluister de vergadering live
Deze raadsvergadering is live te beluisteren via
www.loppersum.nl/raadlive. De uitzending begint om
19.30 uur.

I RECTIFICATIE 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 (nummers 1-8, 9-12 en 13-16) in Middelstum
Moet zijn:
• d.d. 31 januari 2019, voor het bouwen van 8 woningen
aan de Ticheldobbe (bouwnummers1-4 en
• 13-16) te Middelstum;
• d.d. 31 januari 2019, voor het bouwen van 8 woningen
aan de Ticheldobbe (bouwnummers 5-8 en 9-12) te
Middelstum

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
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn
ontvangen (datum is datum ontvangst):
• 8 februari 2019, voor het bouwen van een noodwoning
aan de Kolholsterweg 1 in Zijldijk;
• 12 februari 2019, voor het plaatsen van een kleine
windmolen aan de Weersterweg 14 in Stedum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend (datum
is datum verzending):
• 8 februari 2019, versterken van de Fivelingo en
Electraboezemkeringen nabij de Bolhuislaan te Eekwerd
en nabij Vismaar en Merumerlaan in Garrelsweer;
• 11 februari 2019, vergroten van een woning, Molenweg 24
in Zeerijp;
• 11 februari 2019, bouwkundig versterken van een woning,
Borgweg 46 in Zeerijp;
• 11 februari 2019, verplanten van 8 bomen, Molenweg 12
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
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken (datum is datum
ontvangst):
• 31 december 2018, bouwkundig versterken van een
school, Kwekersweg 1 in Zeerijp;
• 26 december 2018, herbouw van schuren en een gedeelte
van de woning, Kolholsterweg 1 in Zijldijk.
Sloopmeldingen
• 6 februari 2019, verwijderen van asbesthoudende kit en
dakplaten van de schuren, Wijmersweg 65A in
Loppersum;

• 8 februari 2019, verwijderen van asbesthoudende
golfplaten en hulpstukken van de schuur, Hoofdweg 12
in Huizinge;
• 8 februari 2019, verwijderen van inpandig asbesthoudend
plaatmateriaal uit de woning aan de Rondweg 1 in
Leermens;
• 10 februari 2019, verwijderen van asbesthoudend
materiaal van de dakkapel, Pastorieweg 21 in
Westeremden.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Kennisgeving ontwerp besluit

I Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein
De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 22
februari om 09.00 uur in het gemeentehuis van
Appingedam.
Op de agenda staan onder andere de stand van zaken en
ontwikkelingen binnen de Participatiewet en informatie over
het sociaal domein van de gemeente Loppersum.
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.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 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 brandveilig in gebruik nemen van het
kindcentrum aan de Zuiderstraat 1, 1a, 1b, 1c te
Middelstum. De vergunning bestaat uit het in gebruik nemen
van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid (art.
2.1, lid 1, sub d Wabo).

I Werk in uitvoering 18 februari – 25 februari

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 19 februari 2019 tot en met 8 april 2019 ter
inzage in het gemeentehuis te Loppersum.

‘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.

Tijdens deze periode 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 0596-548200.

I Verandering eigen bijdrage

WMO-vervoer
Per 1 maart 2019 verandert de eigen bijdrage voor het
WMO-vervoer Noord- Groningen. Zoals afgesproken is de
prijsstijging gelijk aan de stijging van het openbaar vervoer
tarief. De verandering voor 2019 betreft zowel het opstaptarief als het km tarief.
Heeft u een WMO-vervoerspas, dan betaalt u vanaf
1 maart 2019 voor het opstaptarief t 0,96 i.p.v.t 0,90.
Het kilometertarief wordt t 0,166 in plaats van t 0,157. De
bedragen worden op 5 cent afgerond.

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.

Vervangen openbare verlichting
In onderstaande dorpen wordt de openbare verlichting
vervangen.
• Zijldijk, in week 8.
• ‘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.

