Weeknummer: 9

I Openbare raadsklankbordgroep
De vergadering van de Raadsklankbordgroep Herindeling is
op 6 maart om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Delfzijl.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Stand van zaken herindeling
• Reactienota zienswijzen herindelingsontwerp en afronding
naamgevingstraject
• Terugkoppeling werkgroepen
De volledige agenda is te zien op www.loppersum.nl

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen

Crangeweersterweg 6 in Stedum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

RECTIFICATIE
Onlangs is er een publicatie geweest voor het aanvragen
van een omgevingsvergunning (datum is datum ontvangst)
• 31 januari 2019, bouwen van 16 woningen aan de
Ticheldobbe (nummers1-8, 9-12 en 13-16) in Middelstum.
Dit moet zijn:
• 31 januari 2019, voor het bouwen van 8 woningen aan de
Ticheldobbe (bouwnummers1-4 en 13-16) in Middelstum;
• 31 januari 2019, voor het bouwen van 8 woningen aan de
Ticheldobbe (bouwnummers 5-8 en 9-12) in Middelstum.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
• 14 februari 2019, plaatsen van een kleine windmolen,
Bedumerweg 45 in Stedum;
• 15 februari 2019, vervangen van een schoorsteen,
Kosterijweg 12 in Westeremden;
• 21 februari 2019, kappen van een boom,
Kampweg 2 in Stedum.
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.

Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum ontvangst)
• 13 februari 2019, realiseren van tijdelijke huisvesting,
Huizingerweg naast nummer 34 in Westeremden;
• 14 februari 2019, aanpassen van de krimp,
Oldenoordweg 1 in Toornwerd;
• 18 februari 2019, verbouwen van een woning,
Stadsweg 18 in Garrelsweer;
• 18 februari 2019, kappen van een boom,
Kampweg 2 in Stedum;
• 19 februari 2019, in stand houden kerkdak en goten van
de doopsgezinde vermaning, Fivelweg 29 in Zijldijk;
• 19 februari 2019, herbouwen van een schuur,

Verlenging beslistermijn:
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt verlengd met een termijn van 6 weken
(datum is datum ontvangst):
• 28 december 2018, bouwen van een antennelocatie nabij
de Dijkumerweg 3 in Garsthuizen;
• 31 december 2018, bouwen van een antennelocatie nabij
de Pompsterweg 4 in Middelstum.
Sloopmeldingen
• 14 februari 2019, verwijderen van asbesthoudende dakplaten, Kosterijweg 10 in Westeremden;

• 18 februari 2019, verwijderen van een asbesthoudend
rookkanaal en het slopen van de schoorsteen,
Wirdumerweg 33 in Wirdum.
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Werk in uitvoering 25 februari – 5 maart
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.
• '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.

