Weeknummer: 13

I Openbare raadsvergadering donderdag 28
maart 2019
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
donderdag 28 maart 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent vanaf 19.00 uur welkom.
In verband met ‘‘Meertmoand dialectmoand’’ is het agendapunt over de 'Declaratie kosten opsporing en ruimen
explosieven' in het Gronings.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Herindelingsadvies Eemsdelta
• Bestuursakkoord Nationaal Programma Groningen
• Convenant Zorg
• Liquidatieverslag en –balans gemeenschappelijke regeling
IVAK
• Declaratie kosten opsporing en ruimen explosieven
(Onkosten in reken bringen veur t opsporen en oproemen
van ontplofboare stovven)
• Wijziging verordening lijkbezorging
• Benoemen nieuwe fractie assistent
Spreekrecht
Insprekers kunnen alleen het woord voeren over de
opiniërende agendapunten en over 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
19.30 uur.

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)
• 13 maart 2019, verbouwen van een woning, IJzerbaan 2
in Eenum;
• 15 maart 2019, kappen van 4 bomen, Terhornseweg 6
in 't Zandt;
• 19 maart 2019, bouwen van 10 woningen,
aan de Badweg in Loppersum.
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)
• 18 maart 2019, bouwen van 5 woningen, Ploegersweg 9
t/m 17 in Middelstum;
• 19 maart 2019, vervangen van een brug nabij
Terhornseweg 1 in Zeerijp.
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)
• 7 december 2018, vervangen van traditionele schoorstenen voor lichtgewicht schoorstenen, Hogeweg 6 in
Eenum;
• 28 januari 2019, voor het verbouwen van een woning,
Kerkeweg 41 in Wirdum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

groene container. Inwoners krijgen het ingezamelde GFT nu
gratis terug in de vorm van compost.
Let op: tijdens de compostactie is de milieustraat gesloten
en is het dus niet mogelijk afval te brengen. Lees meer over
de compostdag via www.loppersum.nl.

I Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein
De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 29
maart 2019 om 09.00 uur in het gemeentehuis van
Loppersum, zaal Helmantel. Op de agenda staat onder
andere informatie over het traject beschut werk, uitleg over
de organisatie van mantelzorg en uiteenzetting beleid van
het sociaal domein Loppersum. De complete agenda staat
op www.loppersum.nl. aanmelden voor deze vergadering
kan uiterlijk tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering via
daladviesraad@gmail.com. U kunt aangeven of u gebruik
wilt maken van het spreekrecht o.o.v. het onderwerp. Het
spreekrecht per persoon bedraagt maximaal 5 minuten.

I Niet parkeren op voet- en fietspaden:
controles en boetes
De gemeente merkt dat er regelmatig auto's en aanhangwagens op voetpaden en fietspaden worden geparkeerd.
In het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens staat
dat dan sprake is van foutparkeren. Voetgangers en fietsers
worden hierdoor gehinderd. Bovendien ontstaat er door
foutparkeren schade aan onze voetpaden en fietspaden.
De gemeente heeft daarom aan de politie gevraagd om hier
extra op toe te zien. De politie zal de komende twee weken
waarschuwingen uitdelen, maar vanaf 1 april 2019 ook
bekeuringen uitdelen. Het gaat dan om een bedrag van
t 95,00.

Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 26 februari 2019, verwijderen van asbesthoudend
materiaal uit het schoorsteenkanaal en de vloer,
Huizingerweg 2 in Huizinge;
• 13 maart 2019, verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal uit de schouw in de slaapkamer, Hoofdstraat 74 in
't Zandt;
• 14 maart 2019, verwijderen van asbesthoudende golfplaten en hulpstukken, Crangeweersterweg 6 in Stedum;
• 18 maart 2019, voor het verwijderen van asbesthoudend
materiaal uit de loods, Industrieweg 4 in Loppersum;
• 19 maart 2019, verwijderen van asbesthoudend vinylzeil
uit de woning aan het Fivelpad 15 in Zijldijk.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.

Zaterdag 30 maart: compostdag bij de
milieustraat
Op zaterdag 30 maart 2019 kunnen inwoners van de
gemeente Loppersum tussen 09.00 en 12.00 uur gratis zakken (van 40 liter) compost ophalen bij de milieustraat
(adres: Westerhornseweg 22 in Usquert). Deze actie heeft
als doel de inwoners te bedanken voor het gescheiden aanleveren van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) in de

Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
Ontgraven van een kelder onder het gemeentehuis ten
behoeve van het bouwkundig versterken van het gemeentehuis.
Contactpersoon: gemeente Loppersum, 0596-548200.
Meer informatie leest u op
www.loppersumversterkt.nl/gemeentehuis.

I Definitieve uitslagen verkiezingen gemeente
Loppersum
64,35 % van de stemgerechtigden van de gemeente
Loppersum heeft op 20 maart 2019 een stem uitgebracht
voor de Provinciale Staten. Dit percentage ligt voor de
Waterschapsverkiezingen op 61,66%.
Burgemeester Hans Engels: 'Deze hoge opkomst is een
mooie opsteker. Het laat een stijgende lijn zien. In 2015 was
de opkomst 62,9%. Het getuigt van grote betrokkenheid van
onze inwoners.'
Op www.loppersum.nl staan de uitslagen op partij niveau.

I Werk in uitvoering 25 maart – 1 april

Herstraten voetpaden Fruitlaan (asfalt gedeelte),
Bessentuin en Pruimenhof
Op 20 maart wordt gestart met het herstraten van de voetpaden en opnieuw stellen van de trottoirbanden langs de
Fruitlaan (asfalt gedeelte), Bessentuin en de Pruimenhof.
Door een halve wegafzetting zal er enige hinder zijn.
Het asfalt van de Fruitaan, Bessentuin en Pruimenhof wordt
in een later stadium vernieuwd.
Contactpersoon: H. Ronde 06-12682366.
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 t/m week 17.
Contactpersoon: bouwbedrijf Rottinghuis, 050-3185333.
Stremming Fraamklap-brug
In verband met de vervanging van de brug Fraamklap is de
Fraamweg, het gedeelte tussen de Onderdendamsterweg
en het Jaagpad, gestremd vanaf week 4 tot en met week
26. Er is een omleiding ingesteld via de Fraamklapsterweg,
Boerdamsterweg, Pompsterweg. Het Jaagpad blijft via deze
omleidingsroute bereikbaar.
Contactpersoon: J. de Groot, 0596-548200.
Inspectie en reiniging riolering
De riolering in de volgende straten worden gereinigd en
geïnspecteerd: Klaproosstraat, Groensingel, Meidoornlaan,
De Bosrand, Berkenlaan, Plataanlaan, Colpende,
Florastraat, Hippolytuslaan, Oosterburen, Streekje,
Plataanlaan, Esdoornlaan, Klaproosstraat, Groensingel,
Onno van Ewsumlaan, Gela Manningalaan en Ticheldobbe.
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.
Zeerijp
Stremming Dijkumerweg
De Dijkumerweg t.h.v. nummer 3 is op de volgende data
afgesloten voor al het verkeer i.v.m. met de bouw van een
zendmast. Op vrijdag 29 maart, maandag 1 april, dinsdag
2 april, vrijdag 5 april en maandag 8 april tussen
07.00-16.00 uur.
Contactpersoon: P. Abbink, 06-12479987
(van Abbink verkeerstechniek).
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: H. Korteschiel, 0596-548200.

