Weeknummer: 24

I Openbare Raadsklankbordgroep ADL
op 12 juni 2019
Vertegenwoordigers uit de gemeenteraden van Delfzijl,
Appingedam en Loppersum vergaderen op woensdag 12
juni om 19:30 uur in het gemeentehuis van Delfzijl, Johan
van den Kornputplein 10.
Tijdens deze raadsklankbordgroep herindeling bent u een
half uur voor aanvang van de vergadering van harte welkom.
Op de agenda staat o.a.:
• Projectbegroting en penvoering herindeling Eemsdelta
gemeenten.
• Concept visie, besturingsfilosofie en dienstverleningsconcept gemeente Eemsdelta.
• Terugkoppeling raadswerkgroepen.
De volledige agenda vindt u op www.delfzijl.nl.
Meer informatie over deze raadsklankbordgroep krijgt u bij
de raadsgriffier. Bereikbaar op maandag en donderdag via
griffie@loppersum.nl of via 0596- 54 82 00.
De vergadering is ook live te beluisteren via de website van
de gemeente Delfzijl. De uitzending start om 19:30 uur.

I Openbare raadsvergadering op 17 juni
De gemeenteraad van Loppersum vergadert op maandag
17 juni 2019 in het gemeentehuis om 19.30 uur. U bent
vanaf 19.00 uur van harte welkom.
Op de agenda staat de Kadernota 2019.
De volledige agenda leest u op www.loppersum.nl.
Spreekrecht
Insprekers kunnen alleen het woord voeren over de
Kadernota 2019. Dit kunt u tot uiterlijk 12.00 uur op de
dag van de vergadering kenbaar maken bij de griffier
Roelof Bosma, via griffie@loppersum.nl en telefonisch
via 0596-548200.

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 juni 2019, plaatsen van dakkapel,
Veldzicht 6 in Loppersum.
Tegen deze aanvraag kan pas bezwaar worden gemaakt als
de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en
gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 29 mei 2019, plaatsen van tijdelijke woonunit,
Dorpsweg 9 in Westeremden;
• 3 juni 2019, realiseren van een uitweg,
Wirdumerweg 31 in Loppersum;

• 3 juni 2019, vervangen van handelsreclame,
Delleweg 22 in Middelstum;
• 3 juni 2019, verbouwen van woning,
Kerkstraat 2 in Middelstum;
• 4 juni 2019, uitvoeren van groot onderhoud aan pand,
Delleweg 9 in Stedum;
• 5 juni 2019, (her)bouwen van woning,
Heemweg 2 in Westerwijtwerd.
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)
• 18 januari 2019, bouwen van een jongveestal/werktuigenberging, Garsthuizerweg 4 in Zeerijp.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmelding
• 27 mei 2019, verwijderen van asbesthoudende
vloerplaten, Onno van Ewsumlaan 2 in Middelstum.
Bovenstaande bekendmaking heeft uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze
of beroep indienen.

I Kennisgeving besluit WABO, uitgebreide

Laat gratis uw klein chemisch afval (KCA)
thuis ophalen
Op maandag 1 en dinsdag 2 juli 2019 kunt u uw klein
chemisch afval (KCA) gratis laten afhalen. U kunt zich
tot en met vrijdag 22 juni aanmelden bij de milieustraat via telefoonnummer 0595-423190. Na bevestiging wordt het afval vervolgens gratis thuis bij u opgehaald. Biedt het KCA zoveel mogelijk in afgesloten
verpakking(en) aan.
Wat is KCA? O.a. batterijen, bestrijdingsmiddelen,
cartridges uit printers en fax- en kopieerapparaten,
foto-ontwikkelvloeistoffen, kwikthermometers en kwikschakelaars, medicijnen, petroleum, spaarlampen en
andere energiezuinige lampen, tl-buizen, terpentine,
thinner, verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen, (vloeibare) gootsteenontstopper, wasbenzine,
zuren, accu’s, benzine, afgewerkte olie en oliefilters
van particulieren. Lees meer via
www.loppersum.nl/afval.

welke bevoegdheden door welke ambtenaar mogen worden
uitgevoerd en welke voorwaarden daarbij gelden.

voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben
verleend 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).

Het Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit
2019 treedt in werking op 12 juni 2019. Het Algemeen,
mandaat, volmacht en machtigingsbesluit 2012 wordt op
deze zelfde dag ingetrokken. De volledige tekst van het
Algemeen mandaatbesluit wordt gepubliceerd op
www.overheid.nl. De komende zes weken kan een ieder
die dat wil het volledige besluit ook inzien bij de balie van
het gemeentehuis aan de Molenweg 12 in Loppersum.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen
van 12 juni 2019 tot en met 23 juli 2019 ter inzage in het
gemeentehuis in Loppersum. Het besluit en bijbehorende
stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer
NL.IMRO.0024.00BA0017-VG01.

I Werk in uitvoering 11 juni

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking
beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus
150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.Daarnaast
kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek
kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen
aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht
van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal het
beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

I Aanvraag muziekevenement Concordiaplein
Middelstum
De gemeente heeft een aanvraag ontvangen van de
Fanfare van Concordia uit Middelstum voor het organiseren
van een feestelijk concert op 6 of 13 juli 2019 van 20.00 tot
24.00 uur op het Concordiaplein in Middelstum.
De aanvraag ligt ter inzage in het gemeentehuis.
Zienswijzen tegen de aanvraag kunnen bij de gemeente
worden ingediend tot 22 juni 2019.
I Algemeen mandaatbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat het Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit 2019 is vastgesteld. Veel bevoegdheden van
het college worden afgehandeld door ambtenaren onder
verantwoordelijkheid van het college. In het Algemeen
mandaatbesluit en het daarbij behorende register staat

– 17 juni
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Garrelsweer
Werkzaamheden pad naar begraafplaats
Herstraten molgoten, parkeerplaats en afwerken
bermen - week 24 en 25
Herstraten parkeerstroken Ockingeheemlaan en
Bovendijks t/m week 28
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Asfalteren Storksterpad
(gedeelte van einde asfalt tot aan spoor)
Werkzaamheden duren t/m week 24
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Asfalteren Langevensterweg
(gedeelte van beton tot fietspad)
Werkzaamheden vinden plaats in week 23 en 24
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Vervangen brugdek van de bruggen in recreatief pad
achter Fruitlaan
Werkzaamheden beginnen in week 23
Contactpersoon: M. van Luijk, 06-50073813.
Middelstum
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 28. Er is een omleiding
ingesteld via de Fraamklapsterweg, Boerdamsterweg,
Pompsterweg. Het Jaagpad blijft via deze omleidingsroute
bereikbaar.
Contactpersoon: D. Bosch 06-41160525.
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
Opruim- en grondwerkzaamheden
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Wirdum
Asfalteren Zuiderweg
Werkzaamheden duren t/m week 24
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
't Zandt
Herinrichting 't Zandt - fase 3
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Sloop 14 woningen Hink Oostingstraat
In de week van 17 juli wordt gestart met
sloopwerkzaamheden
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Zeerijp
Vervangen openbare verlichting
In Zeerijp wordt de openbare verlichting vervangen
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.

Vervangen brugdek van de klapbrug tussen Kerkpad
en Trekweg en steigers rond de brug
Werkzaamheden beginnen in week 23
Contactpersoon: M. van Luijk, 06-50073813.

Buiten de bebouwde kom
Aanbrengen belijning diverse wegen
Op diverse wegen wordt tweezijdige belijning aangebracht.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Garsthuizen
Asfalteren Dijkumerweg
Werkzaamheden beginnen in week 23 en duren
t/m week 25
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

I Wegenonderhoud: wat staat er de komende

Leermens
Vervangen leuningen van de bruggen Schatsborg
en Kapslaan
Werkzaamheden beginnen in week 23
Contactpersoon: M. van Luijk, 06-50073813.
Asfalteren Lutjerijp
Werkzaamheden duren t/m week 25
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
Meer informatie leest u op
www.loppersumversterkt.nl/gemeentehuis.

tijd te gebeuren?
De gemeente Loppersum telt ongeveer 180 kilometer
gemeentelijke wegen. Deze wegen worden regelmatig
geïnspecteerd en onderhouden. Voor de tweede helft van
2019 staan diverse werkzaamheden gepland, zoals
asfaltering, bestrating, het aanbrengen van bermverharding
en belijning. Een overzicht van deze werkzaamheden staat
op www.loppersum.nl. Wethouder Pier Prins (Onderhoud
Wegen): "Voor sommige werkzaamheden geldt dat wegen
tijdelijk of deels worden afgesloten. We proberen onze
inwoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden van
wegwerkzaamheden en -afzettingen. De werkzaamheden
worden iedere maandag aangekondigd in de rubriek 'Werk
in Uitvoering' in de gemeentelijke mededelingen in de
Ommelander Courant. Alle informatie over de werkzaamheden in de gemeente Loppersum staan ook op
www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden. Aanwonenden
worden door de aannemer geïnformeerd door middel van
een brief of een persoonlijk gesprek."

