Weeknummer: 37

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen.

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.

Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum ontvangst)
• 28 augustus 2019, realiseren van 25 tijdelijke wisselwoningen, op het perceel, plaatselijk bekend als Zwartelaan
in Loppersum, kadastraal bekend als gemeente
Loppersum, sectie F, nummer 174;
• 2 september 2019, realiseren van bijgebouw,
IJzerbaan 2 in Eenum;
• 3 september 2019, verruiming mogelijkheden voor
ontmoetingscentrum met horeca en overdekt terras,
Kosterijweg 10a in Westeremden;
• 3 september 2019, bouwen en wijzigen van monument,
Garsthuizerweg 3 in Zeerijp.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

Ontheffing verbranden slootmaaisel (datum is datum
verzending)
• 4 september 2019, verbranden van slootmaaisel dat
betrekking heeft op landbouwgronden behorende bij
agrarisch bedrijf,Huizingerweg 2 in Huizinge.
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.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 3 september 2019, versterken van woning,
Lagestraat 40 in Loppersum;
• 3 september 2019, opnieuw opmetselen van
schoorstenen, Oosterburen 3 in Middelstum;
• 3 september 2019, realiseren van uitbouw en carport/
berging bij woning, Wirdumerweg 31 in Loppersum;
• 3 september 2019, vervangen van schoorstenen,
Fivelweg 4 in Zijldijk,

Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 26 augustus 2019, verwijderen van asbest,
Trekweg 20 in Middelstum;
• 27 augustus 2019, afvoeren van asbestplaten,
Middenstraat 14 in Loppersum;
• 28 augustus 2019, afvoeren van asbestplaten,
Kwelder 4 in Loppersum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitende een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 10 juli 2019, verbouwen van woning, Lutjerijp 2 in
Leermens;
• 24 juli 2019, bouwen van landbouwwerktuigenloods,
Hoeksmeersterweg 5 in Garrelsweer.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt verlengd met een termijn van zes weken.

I Werk in uitvoering 9 september– 16 september
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Garsthuizen
Bermverharding aanbrengen
Van 16 sept t/m 20 sept wordt langs de Smydingeweg
bermverharding aangebracht. De weg wordt geheel
afgesloten voor het doorgaand verkeer. De omleiding
wordt door middel van borden aangegeven.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366
Loppersum
Bermverharding aanbrengen
Van 9 t/m 18 september wordt langs de
Zeerijperweg/Westeremderweg bermverharding
aangebracht. De weg wordt geheel afgesloten voor het
doorgaand verkeer. De omleiding wordt door middel van
borden aangegeven.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366
Middelstum
Herstraatwerkzaamheden
In week 37 worden herstraatwerkzaamheden in de
Korenlaan uitgevoerd.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366
Oosterwijtwerd
Afsluiting fietspad
Op 11 en 12 september is het fietspad van Oosterwijtwerd
naar de Alberdaweg in Appingedam afgesloten i.v.m. het
ophogen van de berm.
Contactpersoon: J. van Luijk, 06-50073813
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
• Stationsweg: straatwerkzaamheden wegversmallingen
• Stationsstraat: opruimingswerkzaamheden
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920
Bermverharding aanbrengen
Van 16 t/m 25 september wordt langs de Bedumerweg
bermverharding aangebracht. De weg wordt geheel
afgesloten voor het doorgaand verkeer. De omleiding
wordt door middel van borden aangegeven.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366
'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
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
Overig
Uitvoeren klein asfalt onderhoud
In week 37worden 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… Loppersum
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).
Van woensdag 18 t/m vrijdag 20 september zijn we in
Loppersum. Iedereen is welkom bij Neef Herbert voor
eenkopje koffie, een gezellig praatje, met vragen, met
zorgen, met leuke ideeën, of gewoon omdat je even
wiltkijken wat we daar nou aan het doen zijn.
Lees meer over Aanschuiven in…, de locaties en tijden
via www.loppersum.nl/aanschuiven.

Uitnodiging: denk mee tijdens
het NPG-dorpscafé
De gemeente Loppersum wil graag
antwoord krijgen op de vraag 'wat heeft
u nodig om goed te kunnen leven in
uw dorp?' Hiervoor organiseren we in
september NPG dorpscafé-avonden. Kom ook en denk
mee!
Het Nationaal Programma Groningen (NPG) stelt geld
beschikbaar dat ervoor moet zorgen dat Groningen een
toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft. Via het NPG
komt de komende jaren een flink budget beschikbaar per
gemeente. En hoe kan dat het beste ingezet worden?
Om te weten wat u belangrijk vindt, organiseert de
gemeente NPG dorpscafé-avonden. Alle inwoners van de
gemeente Loppersum zijn welkom!
De NPG-dorpscafé avonden zijn op:
• Dinsdag 10 september 2019, voor inwoners uit
Huizinge, Middelstum, Toornwerd en Westerwijtwerd;
• Woensdag 18 september 2019, voor inwoners uit
Garsthuizen, Startenhuizen, Stedum en Westeremden;
• Dinsdag 24 september 2019, voor inwoners uit
Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk;
• Donderdag 26 september 2019, voor inwoners uit
Eenum, Garrelsweer, Loppersum, Oosterwijtwerd en
Wirdum.
Meer informatie, tijden en locaties staan op www.loppersumversterkt.nl/NPG-dorpscafe. Informatie over het
NPG staat op www.nationaalprogrammagroningen.nl.

I Open Monumentendag 2019
Op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 is het
Open Monumentendag. De monumenten in de gemeente
Loppersum zijn open van 10.00 uur tot 17.00 uur (tenzij
anders vermeld). Meer informatie over Open
Monumentendag en de deelnemende monumenten is te
vinden op www.openmonumentendag.nl.
Eenum
Romaanse Kerk
(IJzerbaan 14)
Open op zaterdag (tot 13:00 uur) en zondag
Garrelsweer
Poldermolen de Kloostermolen
(Stadsweg 12 B)
Open op zaterdag (11.00-16.00 uur) en
zondag (13.00-16.00 uur)
Malen (bij goed weer) en rondleiding
Poldermolen de Meervogel
(Hoeksmeersterweg 10)
Open op zaterdag en zondag
(beide dagen van 13.00-17.00 uur)
Rondleiding
Garsthuizen
Koren- en pelmolen De Hoop
(Smydingheweg 44)
Open op zaterdag en zondag
(beide dagen van 13.00-17.30 uur)
Malen (bij goed weer) en voor iedere
bezoeker een zakje meel
Huizinge
Begraafplaats met baarhuisje
(E.L. Ubbensweg 4)
Vrij toegankelijk
Johannes de Doperkerk
(Torenstraat 15)
Open op zaterdag (11.00-17.00 uur) en
zondag (13.00-17.00 uur)
Expositie van Josefien Alkema,
Els Brouwer en Emca Wildeman
Plaats Melkema
(Smedemaweg 3)
Open op zaterdag en zondag
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie van de atelierroute ROUTE 99
‘t Ol Schoultje
(Torenstraat 1)
Open op zaterdag en zondag
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie van Jaap van den Hoofdakker
Zondagmiddag: Bé Kuipers vertelt over
zijn boek “De zummer van ‘59”
Paardenstal
(Torenstraat 10)
Open op zaterdag en zondag
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie van Francien Schrikkema
Leermens
Romaanse Donatuskerk
(Kerkpad 7)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en
zondag (12.00-17.00 uur)
Loppersum
Begraafplaats
(Hofstraat)
Vrij toegankelijk
Bij goed weer op zaterdag: uitleg door vrijwilligers.
Gereformeerde pastorie
(Kruisweg 25)
Open op zaterdag

Expositie met schilderijen van Anneke Bakker en Hanny
Jansen en beelden van Josephine Wortelboer
Koren- en pelmolen de Stormvogel
(Molenweg 67)
Open op zaterdag (10.00-16.00 uur) en
zondag (13.00-16.00 uur)
KP Zijlbad
(Badweg 16)
Open op zaterdag
Informatie over de geschiedenis en het unieke karakter
van het bad
Romanogotische Petrus en Pauluskerk
(Kerkpad 1)
Open op zaterdag
Hotel Spoorzicht
(Molenweg 11)
Open op zaterdag en zondag
Oude Slagerij
(Hogestraat 19)
Open op zaterdag
Expositie van oude schoolspullen door de Historische
Vereniging Loppersum
Stationsgebouw Loppersum
(Stationslaan 8)
Open op zaterdag 10.00-17.00 uur
Expositie ‘versterken en nieuwbouw in
het aardbevingsgebied’
Expositie spoorwegmuseum uit
Stadskanaal (STAR)

Wethouder Rudi Slager (Kunst en
Cultuur): "We zien ieder jaar een stijging
van het aantal monumenten dat meedoet
aan dit mooie evenement. In 2017 waren
het 36, in 2018 deden 40 monumenten
mee en dit jaar dus 50. Dit betekent dat
Open Monumentendag leeft!"
Middelstum
Begraafplaats
(Delleweg 19)
Open op zaterdag
Expositie en rondleiding
Borgterrein Ewsum
(Oosterburen 1)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en
zondag (13:00-17:00 uur)
Speciaal geselecteerd door de Nederlandse
Tuinenstichting
Zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur:
Fré Schreiber met verhalen en sketches
Concordiaplein
Zaterdag
Oldtimers en fietsclub met historische fietsen
Doopsgezinde kerk
(Trekweg 28)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en
zondag (13.00-17.00 uur)
Bespelen van het Onderhorst-kabinetorgel en de Rippenpiano
Expositie van Mary Velthoen, Henk-Jan
van Loon en Marieke van Loon
Zaterdag van 13.00-16.00 uur: gedichten en liedjes door
Anna de Vries-Maarhuis
Herberg ‘In de Valk’
(Burchtstraat 12)
Open op zaterdag (11.00-17.00 uur) en
zondag (vanaf 12.00-17.00 uur)
Expositie van Jilt Groenendal en Caroline van Haagen
Zaterdag van 13.00-16.00 uur: gedichten en verhalen door
Annie Mekel en Bé Kuipers vertelt over zijn boek “De
zummer van ‘59”
Hippolytuskerk + toren (Hemony Carillon)
(Concordiaplein 1)
Open op zaterdag en zondag. Toren is
alleen op zaterdag open
In de toren is het uurwerk en speeltrommel te bezichtigen.
Er wordt gespeeld door de beiaardier en uitleg gegeven
door de leden van de carilloncommissie
Hoeksteenkerk
(Burchtstraat 23)
Open op zaterdag
Bezichtiging en rondleiding kerkgebouw

Expositie van Muharem Kelmendi
Van 11.00-12.00 uur en 13.30-14.30 uur: orgelspel door
Margriet Zuidhof
Molen De Hoop
(Molenweg 5)
Open op zaterdag en zondag
(beide dagen van 13.00-17.30 uur)
Malen (bij goed weer) en rondleiding
Zaterdag van 13.00-16.00 uur vertelt
Herman Stol over de 7 Milnsommermeulns
Museum Bakkerij Mendels
(Kerkstraat 3)
Open op zaterdag (11.00-17.00 uur)
Naaimachinemuseum Naald en Draad
(Trekweg 22)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en
zondag (13.00-17.00 uur)
Oorlogsmuseum
(Oude Schoolsterweg 24)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en
zondag (10.30-17.00 uur)
Expositie over de luchtoorlog boven het Noorden
Poortgebouw van de voormalige Asingaborg
(Burchtstraat 17)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en
zondag (13.00-17.00 uur)
Expositie schilderkunst door Huib van der Stelt en
keramiek door Greetje Gerbens
Expositie van bouwkeramiek, kerkelijke oudheden, oude
landbouwwerktuigen en -gereedschappen
Zaterdag van 14.00-15.00 uur: muziek door Curiosa
Open Schuur
(Barthold Entensweg 19)
Open op zaterdag
Villa Mentheda
(Menthedalaan 5)
Open op zaterdag
Muziekkoepel:
11.30-12.30 uur: muziek door Hippolytuskoor
14.00-15.00 uur: muziek door Concordia
Open Woonhuis
(Burchtstraat 13)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en
zondag (10.30-17:00 uur)
Oosterwijtwerd
Het baarhuisje op de begraafplaats Rusthof
(Damsterweg tussen 21a en 23)
Vrij toegankelijk
Romanogotische Mariakerk
(Dorpsstraat 29)
Open op zaterdag en zondag
(beide dagen van 09.00-18.00 uur)
Verkoop kaarten Groninger kerken en het Groninger landschap

Hervormde kerk
(Pastoriepad 3)
Open op zaterdag en zondag
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie van Harri Venema
Huis bij de molen
(Dorpsweg)
Open op zaterdag en zondag
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie ‘Door de ramen’ van Eveline van Duyl
Molen de Palen
(Palenweg 3)
Open op zaterdag en zondag
(beide dagen van 12.00-17.00 uur)
Rondleiding met uitleg werking van de molen
Romanogotische Mariakerk
(Pastoriepad 5)
Open op zaterdag en zondag
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie van Marie José Coenen en Itamar Kool
Wirdum
Kerk
(Kerkeweg 24)
Open op zaterdag (10.00-20.00 uur) en
zondag (09.30-20.00 uur)
Bespelen van orgel en muzikale bijdragen
Zaterdag vanaf 10.30 uur: activiteiten met als
thema ‘Plezier in de kerk’. Zondag vanaf 09.30 uur: kerkdienst met predikant Christel Minnaard
Zeerijp
Romanogotische Jacobuskerk
(Borgweg 6)
Open op zaterdag
Korenmolen de Leeuw
(Borgweg 59)
Open op zaterdag (13.00-17.00)
Archeologisch Informatiepunt
(Borgweg 9)
Open op zaterdag en zondag
’t Zandt
Romanogotische Mariakerk
(Hoofdstraat 43)
Open op zaterdag
Van 13.30-14.30 uur: orgelspel door
Hans Nomen
Van 14.30-15.30 uur: rondleiding

Stedum
Romanogotische Bartholomeüskerk
(Hoofdstraat 1)
Open op zaterdag
Stichting Historie Stedum
(Aula aan de Stationsweg 29a)
Open op zaterdag
Presentatie van plekken van plezier in Stedum
Toornwerd
Begraafplaats Toornwerd
(Toornwerderweg 2)
Vrij toegankelijk
Westeremden
Algemene Begraafplaats
(Bredeweg)
Vrij toegankelijk
Zaterdag van 09.00-12.00 uur: bij goed weer zijn de vrijwilligers aanwezig
De Boazkerk
(Kosterijweg 16)
Open op zaterdag en zondag
Westerwijtwerd
Huiskamercafé
(Dorpsweg 4)
Open op zaterdag en zondag (11.00-17.00 uur)
Expositie van Rita Ottink

De folder 'Open Monumentendag 2019'is verkrijgbaar op
diverse plekken in de gemeente en ook digitaal te bekijken via www.loppersum.nl/monumentendag.

