Weeknummer: 36

I Openbare commissievergadering 9 september
De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 9 september 2019 om 20.00 uur in het
gemeentehuis. U bent vanaf 19.30 uur welkom.
Agenda
• Bestemmingsplan Welstandluw Bouwen
De volledige agenda staat op www.loppersum.nl.
Spreekrecht
Informatie hierover ontvangt u van de griffier. Hij is
bereikbaar via griffie@loppersum.nl of via 0596- 548200.
Aanmelden spreekrecht kan tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

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)
• 21 augustus 2019, bouwen van woning,
Hoofdstraat 14 in 't Zandt;
• 22 augustus 2019, bouwen van woning,
Tichelwerk 14 in Loppersum;
• 26 augustus 2019, slopen van schoorsteen,
Wirdumerweg 83 in Loppersum;
• 27 augustus 2019, vervangen van handelsreclame,
Molenweg 13 in Loppersum.

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 23 augustus 2019, wijzigen van bestemming,
Omtadaweg 2 in 't Zandt.
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)
• 11 juni 2019, versterken van woning,
Lagestraat 40 in Loppersum;
• 1 juli 2019, realiseren van uitbouw en carport/berging bij
woning, Wirdumerweg 31 in Loppersum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 21 augustus 2019 saneren van asbest,
Wirdumerweg 83 in Loppersum;
• 21 augustus 2019, slopen van woning,
Hoofdstraat 14 in 't Zandt.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitende een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Militaire oefeningen in Noord-Nederland
Van 9 t/m 20 september 2019 worden militaire oefeningen
gehouden in de provincies Groningen en Friesland, waaronder mogelijk ook in de gemeente Loppersum. Er wordt ook
in het weekend van 14 en 15 september geoefend. De militairen verplaatsen zich met voertuigen door het gebied.
Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie.
Als er ondanks alle voorzorgmaatregelen schade door de
oefening ontstaat, dan kan dit gemeld worden bij het ministerie van Defensie, CDC/JDV/sectie Claims, Postbus 9004,
3509 AA in Utrecht. Bereikbaar via telefoonnummer
030-2180420 of e-mailadres jdvclaims@mindef.nl.

I Laat gratis uw klein chemisch afval (KCA)
thuis ophalen
Op maandag 23 en dinsdag 24 september 2019 kunt u uw
klein chemisch afval (KCA) gratis laten afhalen. U kunt zich
tot en met vrijdag 13 september 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.

I Werk in uitvoering 2 september – 9 september
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Middelstum
Uitvoeren straatwerk
In week 36 worden herstraatwerkzaamheden in de Vlaslaan
en gedeelte voetpad Kwekerstraat uitgevoerd.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
• Stationsweg: straatwerkzaamheden wegversmallingen.
• Stationsstraat: opruimingswerkzaamheden.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
'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.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Zeerijp
Bouwkundig versterken Wilgenstee
De Wilgenstee aan de Kwekersweg wordt bouwkundig

versterkt (september 2019 tot februari 2020). De versterkingswerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer
BoerBouw Groningen BV uit Leek. De werkzaamheden
vinden hoofdzakelijk plaats in het schoolgebouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Buiten de kom
Uitvoeren klein asfalt onderhoud
Op 3 ,4 en 5 september worden op diverse locaties in de
gemeente asfalt onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Ter plaatse wordt het verkeer geregeld via een omleiding of
door verkeersregelaars.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Aanschuiven in…
Wirdum en Oosterwijtwerd
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 10 september zijn we
van 19.00-21.00 uur in Wirdum (locatie: dorpshuis)
• Op woensdag 11 september zijn we
van 15.00-20.00 uur in Oosterwijtwerd
(locatie: dorpsplein)
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… en de locaties via www.loppersum.nl/aanschuiven.

