Weeknummer: 34

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen.
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 9 augustus 2019, bouwen van woning, Ticheldobbe 4 in
Middelstum;
• 9 augustus 2019, realiseren van toiletvoorziening in molen
'De Hoop', Molenweg 5 in Middelstum;
• 9 augustus 2019, bouwen van twee loodsen, Wijmersweg
2 in Garrelsweer;
• 12 augustus 2019, bouwkundig versterken woning,
Molenweg 23 in Westeremden.
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.
Ontheffing verbranden slootmaaisel
(datum is datum verzending)
• 8 augustus 2019, verbranden van slootmaaisel dat
betrekking heeft op de landbouwgronden behorende bij
agrarisch bedrijf, Huizingerweg 43 in Westeremden.
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)
• 17 juni 2019, realiseren van acht hotelappartementen,
Raadhuisstraat 4 in Loppersum;
• 25 juni 2019, bouwen van woning, Fivelweg 37 in Zijldijk.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 8 augustus 2019, afvoeren van asbestplaten,
Rijksweg 27 in Garrelsweer;
• 9 augustus 2019, afvoeren van asbesthoudende
dakplaten, Lissebonsepad 6 in 't Zandt;
• 12 augustus 2019, verwijderen van asbesthoudende
golfplaten van schuurtje, Noorderstraat 25 in Zeerijp;
• 12 augustus 2019, afvoeren van asbesthoudende platen,
Lellensterweg 18 in Stedum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Kennisgeving Besluiten mobiel breken
bouw- en sloopafval
• Op 15 juli 2019 is er een melding ingediend ingevolge het
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van
artikel 10.52 Wet milieubeheer voor het mobiel breken van
gemengd puin aan de Westerweg 4 in 't Zandt. De werkzaamheden vinden naar verwachting plaats gedurende
het tijdvak van 26 augustus 2019 tot 26 november 2019
tussen 07.00 uur en 18.00 uur en de totale bedrijfsduur
voor de mobiele puinbreker bedraagt waarschijnlijk 16 uur.
• Op 26 juli 2019 is er een melding ingediend ingevolge het
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van
artikel 10.52 Wet milieubeheer voor het mobiel breken van
gemengd puin aan de Wijmersweg 2 in Garrelsweer. De
werkzaamheden vinden naar verwachting plaats gedurende het tijdvak van 2 september 2019 tot 2 december 2019
tussen 07.00 uur en 18.00 uur en de totale bedrijfsduur
voor de mobiele puinbreker bedraagt waarschijnlijk 16 uur.
Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat
voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en
stofoverlast. Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze meldingen bezwaar
te maken.

I Werk in uitvoering 19 augustus

– 26 augustus
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Loppersum
Uitvoeren sonderingen
Ter hoogte van Bosweg 15 en 25 wordt een sondering uitgevoerd op maandag 26 augustus. Dit kan enige overlast
voor het verkeer veroorzaken door een halve wegafzetting.
Contact: Wiertsema & Partners, 0594-516 864.
Oosterwijtwerd
Uitvoeren sonderingen
Ter hoogte van Ripperdaweg 5 en 15 wordt een sondering
uitgevoerd op dinsdag 27 augustus. Dit kan enige overlast
voor het verkeer veroorzaken door een halve wegafzetting.
Contact: Wiertsema & Partners, 0594-516 864.
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
Stationsweg: straatwerkzaamheden wegversmallingen.
Stationsstraat: opruimingswerkzaamheden.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Wirdum
Uitvoeren sonderingen
Ter hoogte van Kerkeweg 11 en 21 en Wirdumerweg 10
wordt een sondering uitgevoerd op maandag 26 augustus.
Dit kan enige overlast voor het verkeer veroorzaken door
een halve wegafzetting.
Contact: Wiertsema & Partners, 0594-516 864.
't Zandt
Herinrichting 't Zandt - fase 3
De kruising met de Gerard van Damstraat is gestremd.
Op de kruising met de Terhornseweg is een tijdelijke
bushaltevoorziening ingesteld voor ’t Zandt.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.

Aanschuiven in…
Toornwerd en Eenum
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 vrijdag 30 augustus zijn we van 19.00-22.00 uur in
Toornwerd. Op zaterdag 31 augustus zijn we van
16.00-18.00 uur in Eenum. 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.

