Weeknummer: 16

Gewijzigde openingstijden rond Pasen
Op Goede vrijdag (19 april 2019) en Paasmaandag
(22 april 2019) is het gemeentehuis gesloten. In geval
van calamiteiten is het gemeentehuis bereikbaar via
0596 - 54 82 00. Dinsdag 23 april zijn wij u graag weer
van dienst!

I Geen raadsvergadering op 23 april 2019
De geplande raadsvergadering van dinsdag 23 april 2019
gaat niet door.

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)
• 4 april 2019, bouwen van werktuigloods, Pruimlaan 4 in
Wirdum;
• 4 april 2019, plaatsen van tijdelijke woonunit, Dorpsweg 9
in Westeremden;
• 8 april 2019, verbouwen woning, Stationslaan 2 in
Loppersum;
• 8 april 2019, vervangen asbesthoudende golfplaten op
monument, Boslaan 1 in 't Zandt;
• 8 april 2019, herbouwen loods, Garsthuizerweg 6 in
Zeerijp;
• 8 april 2019, verbouwen woning, Burgemeester van
Ankenweg 8 in Middelstum;
• 8 april 2019, verbouwen woning, Zeerijperweg 12 in
Loppersum;
• 8 april 2019, plaatsen antennemast t.b.v. project Snel
Internet Groningen, aan zuidkant van ijsbaan in Stedum;
• 10 april 2019, schilderen woning (houtwerk), Heerestraat
2 in Middelstum.
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)
• 5 april 2019, versterken/verbouwen woning, Kosterijweg
15 in Westeremden;
• 5 april 2019, realiseren tijdelijke huisvesting, Huizingerweg
naast nummer 34 in Westeremden;
• 8 april 2019, herbouwen schuur, Menthedaweg 5a in
Middelstum;
• 9 april 2019, verbouwen woning, Kerkeweg 41 in Wirdum;
• 9 april 2019, vervangen schoorstenen en verankeren van
muur, Dorpsweg 18 in Westeremden;
• 9 april 2019, verbouwen woning, Stadsweg 18 in
Garrelsweer.
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.

gunning te verlenen voor het (her)bouwen van een woning
aan de Heemweg 2, 9993 TN in Westerwijtwerd. 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).

Ingetrokken omgevingsvergunning
(datum is datum verzending)
• 9 april 2019, plaatsen van mast ten behoeve van mobiele
telecommunicatie, Delleweg 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.

I Weekmarkt Loppersum op 26 april aan

Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 12 februari 2019, plaatsen van kleine windmolen,
Weersterweg 14 in Stedum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 2 april 2019, afvoeren van asbest dakgoot,
Molenweg 54 in Loppersum;
• 4 april 2019, verwijderen asbesthoudend materiaal
(bron 2, 3 en 4 volgens asbestinventarisatierapport),
Huizingerweg 2 in Huizinge;
• 8 april 2019, verwijderen asbesthoudende platen uit
dakkapel, Bedumerweg 31 in Stedum;
• 8 april 2019, slopen van 14 woningen aan de Hink
Oostingstraat 8 t/m 34 in 't Zandt;
• 8 april 2019, verwijderen asbesthoudende golfplaten en
vlakke plaat van schuren, Terhornseweg 6 in 't Zandt.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Kennisgeving ontwerp besluit WABO,

Westeremden

uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsver-

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 16 april 2019 tot en met 28 mei 2019 ter
inzage in het gemeentehuis in Loppersum of digitaal in te
zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Planidentificatienummer NL.IMRO.0024.00BA0017-0W01.
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.

Wirdumerweg
Op Koningsdag (zaterdag 27 april 2019) wordt de jaarlijkse
vrijmarkt georganiseerd in Loppersum.
Vrijdag 26 april begint het Oranje Comité met de voorbereidingen op het Marktplein. Daarom wordt de weekmarkt die
middag gehouden aan de Wirdumerweg (tussen huisnummers 1 en 17). Dit betekent dat de Wirdumerweg en de
Raadhuisstraat op 26 april vanaf 10.00 uur afgesloten zijn
voor het doorgaande verkeer. Ook mogen er die middag
geen auto’s of aanhangwagens geparkeerd worden aan de
Wirdumerweg. Tot 18.00 uur mogen er aan de
Wirdumerweg geen kramen e.d. staan die tijdens de vrijmarkt worden gebruikt. Voor de veiligheid van de bezoekers
aan de weekmarkt zijn geen linten over of langs de
Wirdumerweg of het voetpad toegestaan (linten mogen wel
aan de heg). U kunt met krijt aangeven welke plaats u heeft
gereserveerd voor de vrijmarkt.

I 20 april: tijdelijke stremming Nieuwstraat
Loppersum
Op zaterdag 20 april 2019 herdenkt het 4 mei-Comité van
Loppersum dat het dorp 74 jaar geleden is bevrijd door
Canadese militairen. De mensen uit het dorp die bij de
bevrijding zijn omgekomen worden herdacht. Daarvoor is
de Nieuwstraat op 20 april voor het doorgaande verkeer
afgesloten tussen 9.00 en 10.00 uur.

Herstraten voetpaden Fruitlaan (asfalt gedeelte), Bessentuin
en Pruimenhof
Op 20 maart is 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: G. Hoeksema, 0596-548200.
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 t/m 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 wordt 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.
't Zandt
Herinrichting 't Zandt Fase 3
Vervangen waterleiding Vinkenstraat.
Contactpersoon: J. Kramer 06-51834844.

I Werk in uitvoering 15 april

Asfalteringswerkzaamheden Hoofdstraat
Door asfalteringswerkzaamheden is op 16 en 17 april de
Hoofdstraat gestremd voor het verkeer, vanaf de school tot
komgrens (zijde Zijldijk). Omleiding wordt aangegeven
d.m.v. bebording.
Contactpersoon J. Kramer 06-51834844.

Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
Meer informatie leest u op
www.loppersumversterkt.nl/gemeentehuis.

Vervangen openbare verlichting
In onderstaande dorpen wordt de openbare verlichting
vervangen.
• 't Zandt, in de weken 8 t/m 17.
• Zeerijp, in de weken 17 en 18.
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.

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

