Weeknummer: 33

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)
• 31 juli 2019, plaatsen van tijdelijke woonunit,
Heemweg 4 in Westerwijtwerd;
• 2 augustus 2019, vervangen van leibedekking van toren,
Hoofdstraat 43 in 't Zandt;
• 2 augustus 2019, realiseren van kleine windmolen,
Huizingerweg 41 in Westeremden;
• 5 augustus 2019, kappen van 30 bomen op diverse
locaties binnen de gemeente 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)
• 1 augustus 2019, bouwen van garage,
Nieuwe Tuinen 6 in Loppersum;

• 1 augustus 2019, bouwen van woning en schuur,
Rondweg 9 in Leermens;
• 7 augustus 2019, versterken van schoorstenen,
Kerkpad 25 in Middelstum.
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 augustus 2019, verwijderen van asbesthoudend
materiaal uit pand, Zeerijperweg 12 in Loppersum;
• 5 augustus 2019, afvoeren van asbestplaten van
vogelhok, Vinkenstraat 2 in 't Zandt;
• 5 augustus 2019, afvoeren van asbesthoudende golfplaten, 2e Barthold Entensdwarsweg 1 in Middelstum;
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Werk in uitvoering 12 augustus

– 19 augustus
Tijdens de bouwvak zijn er geen werkzaamheden.
De bouwvak is in week 31, 32 en 33.

Vacatures
Er zijn drie openstaande vacatures bij de gemeente
Loppersum:
• Communicatiemedewerker+plus (32-36 uur per week)
• Projectondersteuner (32 uur per week)
• Medewerker bestuur- en managementondersteuning
(24 uur per week)
Benieuwd naar de functies? Lees meer via
www.loppersum.nl/vacatures.

Aanschuiven in…
't Zandt en Westerwijtwerd
We zien ontzettend veel energie in de
dorpen op het gebied van leefbaarheid
en zorg. Dit willen we stimuleren en
ondersteunen. We komen in een
Mercedesbusje uit 1974 met de naam Neef Herbert naar
de Lopster dorpen toe om te kijken of we samen met
inwoners iets voor het dorp kunnen betekenen. Wat leeft
er? Wat is er nodig? Dé vraag die we inwoners willen
stellen is wat heb je nodig om goed te kunnen leven?
Daarbij mag groots gedroomd en gedacht worden. De
ideeën worden o.a. gebruikt voor het opstellen van een
programma-aanvraag die wordt ingediend bij het
Nationaal Programma Groningen (NPG).
Op dinsdag 20 en woensdag 21 augustus zijn we van
10.00-17.00 uur in 't Zandt. Op donderdag 22 augustus
zijn we van 13.00-17.00 uur in Westerwijtwerd. Iedereen
is welkom bij Neef Herbert voor een kopje koffie, een
gezellig praatje, met vragen, met zorgen, met leuke
ideeën, of gewoon omdat je even wilt kijken wat we daar
nou aan het doen zijn. Lees meer over Aanschuiven in…
via www.loppersum.nl/aanschuiven.

