Weeknummer: 25

Raadsvergadering op 17 juni is om 20.30 uur
De gemeenteraad van Loppersum vergadert op
maandag 17 juni 2019 in het gemeentehuis om 20.30
uur (een uur later dan eerder aangekondigd). U bent
vanaf 20.00 uur van harte welkom. Op de agenda staat
de Kadernota 2019. De volledige agenda leest u
op www.loppersum.nl.

I Openbare raadsvergadering maandag 24 juni
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
maandag 24 juni 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
U bent vanaf 19.00 uur welkom.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Projectbegroting en penvoering herindeling
ADL-gemeenten
• Eerste Tussenrapportage
• Jaarrekening GR Werkplein Fivelingo
• Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
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 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.
Rectificatie
In week 24 is de berichtgeving, over de verlenging beslistermijn, voor het bouwen van een jongveestal/werktuigenberging aan de Garsthuizerweg 4 in Zeerijp ten onrechte gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning
(datum is datum ontvangst)
• 23 mei 2019, wijziging van een eerder verleende
vergunning, Dorpsweg 9 in Westeremden;
• 5 juni 2019, plaatsen dakkapel, Appelhof 13
in Loppersum;
• 7 juni 2019, bouwen garage, Nieuwe Tuinen 6
in Loppersum;
• 11 juni 2019, herbouw woning, Honderdsterweg 5
in Zijldijk;
• 11 juni 2019, opnieuw opmetselen schoorstenen,
Oosterburen 3 in Middelstum;
• 11 juni 2019, versterken woning, Lagestraat 40 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)
• 6 juni 2019, wijzigen gevel, Wierdeweg 16 in Leermens;
• 6 juni 2019, restaureren dak van grote schuur,
Smedemaweg 3 in Huizinge;
• 7 juni 2019, verbouwen woning, Zeerijperweg 12
in Loppersum;
• 7 juni 2019, verbouwen woning, Stationslaan 2
in Loppersum;
• 7 juni 2019, plaatsen (tijdelijke)mantelzorgwoning,
Zeerijperweg 3a in Loppersum;
• 12 juni 2019, starten bedrijf aan huis, Stadsweg 56
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.
Ingetrokken omgevingsvergunning
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 12 juni 2019, plaatsen (tijdelijke)mantelzorgwoning,
Zeerijperweg 3a 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.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 5 juni 2019, verwijderen van 10m2 asbesthoudende platen
van perceel, Hippolytuslaan 2a in Middelstum;
• 5 juni 2019, verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van schuur, Kerkstraat 26 in Middelstum;
• 6 juni 2019, verwijderen van asbesthoudende materiaal uit
pand, Kruisweg 34 in Loppersum;
• 6 juni 2019, verwijderen van asbesthoudende dakplaten
van schuur, Esdoornlaan 11 in Middelstum;
• 12 juni 2019, slopen van twee stallen en verwijderen van
asbesthoudende materialen, Westerweg 4 in 't Zandt.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Bevolkingsonderzoek borstkanker

Opening van recreatiegebied Poortven in Eenum op 12 juni 2019

Vanaf 19 juni 2019 kunnen vrouwen uit de gemeente
Loppersum in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar meedoen aan
het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek borstkanker. De
onderzoekswagen is tot 17 juli te vinden in Loppersum.

Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg
stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing.
Alle vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar ontvangen
eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van
Bevolkingsonderzoek Noord om mee te doen aan het
bevolkingsonderzoek. Deelname aan het onderzoek is
gratis en vrijwillig. Meer informatie over het onderzoek staat
op www.bevolkingsonderzoeknoord.nl. U kunt ook bellen
met de informatielijn van Bevolkingsonderzoek Noord,
telefoon 050 – 520 88 99, op werkdagen bereikbaar van
09:00 tot 17:00 uur.

I Platform Duurzaamheid op 25 juni
Op dinsdag 25 juni 2019 is er een bijeenkomst van het
Platform Duurzaamheid om 19.30 uur in het gemeentehuis.
U bent van harte uitgenodigd. Op de agenda staat onder
andere De Dag van de Duurzaamheid 2019. Andere duurzame voorstellen, plannen en suggesties zijn welkom.
Na afloop is er gelegenheid voor uitwisseling van duurzame
ideeën, informatie en inspiratie. Graag vooraf doorgeven
of u aanwezig bent via 0596-548200 of
l.vandenakker@loppersum.nl.

I Werk in uitvoering 17 juni – 24 juni
Garsthuizen
Asfalteren Dijkumerweg
Werkzaamheden duren t/m week 25.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Garrelsweer
Werkzaamheden pad naar de 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.
Vervangen brugdek van de klapbrug tussen Kerkpad
en Trekweg en steigers rond de brug
Werkzaamheden zijn gestart in week 23.
Contactpersoon: M. van Luijk, 06-50073813.
Leermens
Vervangen leuningen van de bruggen Schatsborg
en Kapslaan
Werkzaamheden zijn gestart in week 23.
Contactpersoon: M. van Luijk, 06-50073813.
Asfalteren Lutjerijp
Werkzaamheden beginnen in week 23
en duren t/m week 25.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
Meer informatie leest u op
www.loppersumversterkt.nl/gemeentehuis.
Asfalteren Storksterpad
(Gedeelte van einde asfalt tot aan het spoor)
Werkzaamheden beginnen in week 23 en duren t/m week
25 en 26.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Asfalteren Langevensterweg
(gedeelte van beton tot fietspad)
Werkzaamheden vinden plaats in week 25 en 26.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Vervangen brugdek van de bruggen in recreatief
pad achter Fruitlaan
Werkzaamheden zijn gestart in week 23.
Onderhoud en keuring Brouwerstil
(brug Wijmersweg/Pelmolen)
Werkzaamheden zijn op maandag 17 juni.
Contactpersoon: M. van Luijk, 06-50073813.
Vervangen openbare verlichting
In de Kruisweg en Stationslaan wordt de openbare
verlichting vervangen.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
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
Afwerken bermen week 25 en 26.
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 de
sloopwerkzaamheden.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Zeerijp
Vervangen openbare verlichting
In Zeerijp wordt de openbare verlichting vervangen.
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.
Buiten de bebouwde kom
Aanbrengen belijning diverse wegen
Op diverse wegen wordt vanaf week 25 tweezijdige
belijning aangebracht.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor
een overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.

