Weeknummer: 39

I Aanvragen en vergunningen in het kader van

I Werk in uitvoering 23 september – 30 september

de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen.

Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.

Aanvragen omgevingsvergunning
(datum is datum ontvangst)
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn
ontvangen (datum is datum ontvangst):
• 10 september 2019, voor het realiseren van tijdelijke
woon- en werkruimte aan de Hippolytushof 1 te
Middelstum;
• 10 september 2019, voor het plaatsen van een woonunit
aan de Kaakstraat 4 te Stedum;
• 12 september 2019, voor het bouwkundig versterken van
een woning aan de Dorpsweg 5 te Westerwijtwerd.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
• Stationsweg: straatwerkzaamheden wegversmallingen.
• Stationsstraat: opruimingswerkzaamheden.
Contactpersoon: J. Kramer 06-51834844.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend
(datum is datum verzending):
• 13 september 2019, voor de herbouw van een woning aan
de Dorpsweg 9 te Westeremden;
• 13 september 2019, voor het verbouwen van een woning
aan de IJzerbaan 2 te Eenum;
• 13 september 2019, voor het realiseren van acht hotelappartementen aan de Raadhuisstraat 4 te Loppersum;
• 16 september 2019, voor het vergroten van een woning
aan de Colpende 21 A te 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.

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.
• Van 23 september t/m 4 oktober wordt langs
Crangeweersterweg bermverharding aangebracht. De weg
wordt geheel afgesloten voor het doorgaand verkeer. De
omleiding wordt door middel van borden aangegeven.
• Van 27 september t/m 4 oktober wordt langs de
Lellensterweg ter plaatse van nummers 24 t/m 32 bermverharding aangebracht. De weg wordt geheel afgesloten
voor het doorgaand verkeer. De omleiding wordt door middel van borden aangegeven.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Verlenging beslistermijn:
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken
(datum is datum ontvangst):
• voor het verbouwen van een woning aan de Hoofdstraat
65 te 't Zandt (17 juni 2019);
• voor het terugbrengen van de eerste verdiepingsvloer in
de Toren aan de Hoofdstraat 43 te 't Zandt (18 juli 2019).
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 12 september 2019, voor het verwijderen van
asbesthoudende golfplaten van een schuurtje aan de
Dorpstraat 32 te Oosterwijtwerd.
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

Garsthuizen
Bermverharding aanbrengen
Van 16 sept t/m 25 sept wordt langs de Smydingheweg
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:. J. Kramer 06-51834844.
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.

Middelstum
Bermverharding aanbrengen
Van 30 september t/m 17 oktober wordt langs Halteweg
bermverharding aangebracht. De weg wordt geheel afgesloten voor het doorgaand verkeer. De omleiding wordt door
middel van borden aangegeven.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Overig
Uitvoeren klein asfalt onderhoud
In week 39 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.
Riolering
Begin week 39 voeren we op enkele plekken onderhoudswerkzaamheden uit aan de riolering. De overlast zal zich
echter tot een minimum beperken. Het betreft de volgende
straten:
• Karshofweg in Garsthuizen;
• Hippolytuslaan in Middelstum;
• Groensingel in Middelstum.
Contactpersoon: J.M. van Luijk, 06-50073813.

I Modderborden voor agrariërs
Nu de oogsttijd in volle gang is kan er gladheid ontstaan
door modder op de weg. Het schoon houden van de weg is
de verantwoordelijkheid van agrariërs. Agrariërs kunnen
modderborden in bruikleen krijgen van de gemeente
Loppersum. De borden zijn af te halen bij de gemeentewerf
(Industrieweg 4 in Loppersum). Werfbeheerder Pieter
Poortinga is aanwezig op maandag t/m donderdag van
07.30-15.30 uur en op vrijdag van 07.30-11.30 uur.

I Wie nomineert u voor de Waarderingsprijs 2019?
Jaarlijks reikt de gemeenteraad van Loppersum tijdens de
nieuwjaarsreceptie de Waarderingsprijs uit. De prijs is voor
een persoon of een groep inwoners binnen de gemeente
die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of
cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een
positieve wijze in het nieuws hebben gebracht. Kent u
iemand of een groep mensen die in aanmerking komt voor
deze prijs? Schroom niet deze persoon of groep voor te
dragen. Meer informatie, de voorwaarden en het aanmeldformulier staan op www.loppersum.nl. Voordragen kan tot
en met 18 november 2019.

I Veteranendag 18 oktober 2019
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum organiseren op vrijdag 18 oktober 2019 een gezamenlijke
Veteranendag. De veteranen zijn van harte welkom vanaf
17.00 uur in de kantine van Sporthal Eelwerd aan de

Opwierdeweg 65, 9902 RB Appingedam voor de bekende
'Blauwe hap'. Na het diner worden de veteranen als eregasten verwacht bij het concert van Militaire Kapel Johan
Willem Friso. Alle veteranen die bekend zijn bij het
Veteraneninstituut, hebben een uitnodiging voor deze regionale Veteranendag ontvangen. Veteranen die (nog) niet
bekend zijn bij het Veteraneninstituut, zijn uiteraard ook van
harte welkom. Zij kunnen zich, eventueel met partner, vóór
7 oktober aanmelden bij het bestuurssecretariaat van de
gemeente Loppersum, telefoonnummer 0596-548200,
bestuurssecretariaat@loppersum.nl.
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 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.

