Weeknummer: 40

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
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen
zijn ontvangen (datum is datum ontvangst):
• 18 september 2019, voor het bouwen van 10 woningen
aan de Hoofdstraat, Kerklaan en Hink Oostingstraat
te 't Zandt;
• 19 september 2019, voor het bouwen van een werktuigenberging aan de Hoeksmeersterweg 3 te Garrelsweer;
• 19 september 2019, voor het bouwen van een werktuigenloods aan de Pruimlaan 4 te Wirdum;
• 24 september 2019, voor het plaatsen van een tuinkas
aan de Rijksweg 39 te Wirdum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend
(datum is datum verzending):
• 19 september 2019, voor het bouwen van een veranda
aan de schuur aan de Stadsweg 61 te Garrelsweer;
• 20 september 2019, voor het plaatsen van een tijdelijke
woonunit aan de Heemweg 4 te Westerwijtwerd;
• 20 september 2019, voor de bouw van een nieuwe
dakruiter aan de Kosterijweg 15 te Westeremden;
• 20 september 2019, voor het realiseren van een uitweg
(uitkomend op de Schansweg) aan de Dieftilweg 2 te
Leermens;
• 23 september 2019, voor het vervangen van leibedekking
van de toren 't Zandt (zuidelijke dakvlak) aan de
Hoofdstraat 43 te 't Zandt;
• 25 september 2019, voor het bouwkundig versterken van
de woning aan de Stadsweg 44 te Garrelsweer;
• 25 september 2019, voor het plaatsen van een kleine
windmolen aan de Huizingerweg 41 te 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.

Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst):
• 19 september 2019, voor het afvoeren van asbesthoudende dakplaten van de garage aan de Molenweg 3 te
Loppersum;
• 19 september 2019, voor het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking van een schuur aan de Menthedalaan 8
te Middelstum.
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze
of beroep indienen.
Milieumeldingen
De volgende milieumeldingen zijn ontvangen:
• 5 september 2019, het veranderen van een bedrijf
(nieuwe melding voor bestaande situatie) aan de
Fraamweg 9 te Middelstum;
• 9 september 2019, het veranderen van een bedrijf met
een nieuwe bewaarloods (vervangende nieuwbouw) aan
de Garsthuizerweg 6 te Zeerijp;
• 9 september 2019, het starten van een sloopbedrijf (op
deze locatie worden incidenteel stenen/materialen voor
hergebruik geschikt gemaakt) aan de Borgweg 29 te
Zeerijp;
Het bedrijf / de bedrijven valt/vallen onder de algemene
landelijke milieuregels ter bescherming van het milieu.
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving.
Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval
Op 17 september 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 Oosterburen
8 te Middelstum.
De werkzaamheden vinden naar verwachting plaats gedurende het tijdvak van 2 oktober 2019 tot 20 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 melding dient slechts ter kennisgeving.
Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.
I Werk in uitvoering 30 september – 6 oktober

Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Loppersum
• Zeedijken 2 -36: Natuurvrij maken van de woningen, i.v.m.
sloop wordt de weg gedeeltelijk gestremd door een hoogwerker.
Contactpersoon J. Kramer 06-51834844.
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
• Stationsweg: straatwerkzaamheden wegversmallingen.
• Stationsstraat: opruimingswerkzaamheden.
Contactpersoon: J. Kramer 06-51834844.
Bermverharding aanbrengen
• Van 30 september t/m 7 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.
'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.

Middelstum
Bermverharding aanbrengen
• Van 7 oktober t/m 18 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 E-bike toertocht rondje Loppersum
Huis voor de Sport Groningen organiseert op woensdag 2
oktober een e-bike toertocht. De start, met koffie en iets
lekkers, is om 10.30 uur bij Brasserie Meer in Loppersum.
De tocht is ca. 38 kilometer, een ervaren fietsdocent fietst
mee. Neem uw eigen e-bike en lunch mee. Deelname is
gratis, opgave is verplicht. Dat kan via
e.wollerich@hvdsg.nl of 0626975208.

Brandweer zoekt speurneuzen
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.

Ben jij tussen de 9 en 12 jaar oud? Dan daagt
Brandweer Groningen jou uit! De brandweer is op zoek
naar de #koelstespeurneus van onze gemeente. Doe
mee met de challenge via www.loppersum.nl.

