Weeknummer: 38

I Openbare raadsvergadering 23 september
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
maandag 23 september 2019 om 19.00 uur in het
gemeentehuis. U bent vanaf 18.30 uur welkom.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
•
•
•
•

Initiatiefvoorstel PvdA "Ieder kind een eigen club".
Startdocument Regionale Energiestrategie.
Controleprotocol en normenkader 2019.
Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid, de heer
W. Hartlief, i.v.m. het vertrek van de heer E.R. Swaagman
als raadslid.
• Afscheid van de heer E.R. Swaagman als raadslid van
de fractie van LoppersumVooruit.
• Benoeming raadsgriffier, de heer S. van Hemmen.
• Eervol ontslag en afscheid raadsgriffier R.Sj. Bosma.
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.
Aanvragen omgevingsvergunning
(datum is datum ontvangst)
• 4 september 2019, voornemens om diverse waterleidingen aan te leggen ten behoeve van de watervoorziening
aan de Damsterweg 2 te Oosterwijtwerd;
• 5 september 2019, voor het vervangen van een schoorsteen aan de Onderdendamsterweg 13 te Middelstum;
• 8 september 2019, voor het bouwen van een veranda aan
schuur aan de Stadsweg 61 te Garrelsweer;
• 8 september 2019, voor het bouwen van een nieuwe
woning na sloop bestaande woning aan de Rondweg 6 te
Leermens.
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 september 2019, voor het slopen van een schoorsteen
aan de Wirdumerweg 83 te Loppersum;
• 6 september 2019, voor het veranderen van de
bestemming aan de Borgweg 2 te Zeerijp;
• 9 september 2019, voor het vervangen van de
handelsreclame aan de Molenweg 13 te Loppersum;
• 10 september 2019, voor het bouwen van een garage/
berging aan de Rijksweg 37 te 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.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 6 september 2019, voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuurtje aan de Molenweg 63
te Loppersum.
Bovenstaande bekendmaking heeft uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze
of beroep indienen.

Uitnodiging:
Feestelijke opening haventje Loppersum
Op zaterdag 21 september opent wethouder Pier
Prins het haventje in Loppersum. Wij nodigen u van
harte uit voor de feestelijke opening op zaterdag 21
september van 11.30 tot 12.00 uur op de locatie van
het haventje bij de Brouwerstil. Voor een hapje en een
drankje wordt gezorgd.

I Bijeenkomst Platform Duurzaamheid dinsdag
17 september
Op dinsdag 17 september is er Platform Duurzaamheid
om 19.30 uur in het gemeentehuis in Loppersum. Op de
agenda staan deze keer de energievisie en het warmtenet,
de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2019 en de
Nacht van de Nacht op 26 oktober 2019. Ook is er een
presentatie over de duurzaamheidsregels van 5xBeterBezig
uit het milieubeleidsplan 2017 - 2020 van gemeente
Loppersum. U bent als inwoner en/of ondernemer van harte
welkom bij Platform Duurzaamheid. Wij horen graag vooraf
of u komt. Aanmelden kan telefonisch via 0596-548200 of
via e-mail l.vandenakker@loppersum.nl.

I Werk in uitvoering 16 september

– 23 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 sept. 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
Uitvoeren straatwerk
In week 38 worden herstraatwerkzaamheden in de
Korenlaan te Middelsum uitgevoerd.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
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 38 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.

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:
• 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.

