Weeknummer: 41

I Openbare commissievergadering 14 oktober
De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 14 oktober 2019 om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent vanaf 19.30 uur welkom.
Agenda
• Aanvraag dorpenprogramma NPG op hoofdlijnen
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.
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend
(datum is datum verzending):
• 27 september 2019, voor het plaatsen van een
dakopbouw aan de Hogestraat 21 te Loppersum;
• 27 september 2019, voor het planologisch verruimen
van het ontmoetingscentrum aan de Kosterijweg 10A
te Westeremden;
• 30 september 2019, voor het bouwen van een opslagruimte aan de D. Triezenbergstraat 32 te Stedum;
• 2 oktober 2019, voor de restauratie/verbouw en realisatie
van een aanbouw en een carport/tuinberging aan de Oude
Gang 11 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.
Horeca
Aan de heer T.D. van Ruiswijk en mevrouw K.E. Hardonk,
te Rottum is vergunning verleend voor het bedrijfsmatig
verstrekken van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter

plaatse voor de inrichting "De Viskenij", Kosterijweg 10a,
9922 PK te Westeremden (1 oktober 2019).
De vergunning ligt voor belanghebbenden ter inzage in het
gemeentehuis. U kunt zich hiervoor melden bij de centrale
balie. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na datum
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift bij de burgemeester indienen. Voor het inzien van de stukken kan een
afspraak worden gemaakt via www.Loppersum.nl , aan de
receptie of telefonisch via 14 05 96. Informatie krijgt u bij de
Werkorganisatie DEAL-gemeenten via telefoonnummer
(0596) 639700.
Kennisgeving ontwerpbesluit archeologische
monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid
van Engelshoven, maakt bekend dat zij voornemens is in
het kader van de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid,
van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de wet
Algemene wet bestuursrecht een archeologische monumentenvergunning te verlenen voor:
• de bouw van een woning en schuur op het perceel
met de kadastrale aanduiding: 't Zand B-727
(Rijksmonumentnummer 46193 / Locatie Rondweg 9)
te Leermens, gemeente Loppersum
In dit kader ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken
ter inzage van 7 oktober 2019 tot en met 18 november 2019
in het gemeentehuis te Loppersum. Tijdens de periode van
terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen bij het
college worden ingediend.

I Werk in uitvoering 7 oktober – 13 oktober
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
• Stationsweg: straatwerkzaamheden wegversmallingen.
• Stationsstraat: opruimingswerkzaamheden.
Contactpersoon: J. Kramer 06-51834844.
Bermverharding aanbrengen
• In week 40 en 41 wordt langs Crangeweersterweg
bermverharding aangebracht. De weg wordt geheel

afgesloten voor het doorgaand verkeer. De omleiding
wordt door middel van borden aangegeven.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Garrelsweer
Herstraten Merumerlaan
• In week 42 en 43 wordt de Merumerlaan vanaf de
Rijksweg tot de N360 herstraat. Het verkeer zal worden
omgeleid via de N360 ook voor het landbouwverkeer
Contactpersoon H.Ronde 06-2682366.
'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
• In week 41 en 42 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.

I Subsidie bij viering jaarwisseling 2019 – 2020
Net als vorige jaren is de gemeente bereid, onder bepaalde
voorwaarden, een financiële bijdrage toe te kennen aan
organisaties in de gemeente Loppersum voor de viering van
de jaarwisseling in hun dorp. De gemeente stelt maximaal
t 6.300,00 beschikbaar. Komen de totale aanvragen daarboven, dan krijgt iedere aanvrager evenredig minder.
Er hoeft achteraf geen overzicht van de werkelijke uitgaven

worden ingeleverd. Aanvragen kunnen tot 10 november
2019 bij de gemeente worden ingediend. Meer informatie
en/of aanvragen via: http://www.loppersum.nl/subsidies

I Gezocht: organisatie voor jaarwisseling in
dorp Loppersum
Wij doen een oproep om een groep op te richten die de
jaarwisseling in het dorp Loppersum wil organiseren.
Voorgaande jaren was jeugdsoos Flits open en was er een
brandstapel op het Marktplein. De opbouw van de brandstapel en het branden gebeurde tot nog toe ongeorganiseerd.
De gemeente wil graag dat dit verandert en dat er een organisatie komt die toeziet op het vuur en mogelijk nog meer
activiteiten organiseert, eventueel samen met de horeca.
Hopelijk meldt een groep vrijwilligers zich, anders kunnen
wij helaas geen brandstapel op het Marktplein meer toestaan bij de komende jaarwisseling. Voor vragen of aanmelding (individueel of in groepsverband), kunt u contact
opnemen met de gemeente via 0596 - 548200 of via
gemeente@loppersum.nl.

I Dag van de Duurzaamheid donderdag 10 oktober

Op donderdag 10 oktober is de landelijke Dag van de
Duurzaamheid. Dit jaar wordt de dag georganiseerd vanuit
het Platform Duurzaamheid gemeente Loppersum in
samenwerking met Buurkracht, de Lopster Energie
Coöperatie en de Hanzehogeschool Groningen. Alle leerlingen van de bovenbouw zijn uitgenodigd in het gemeentehuis. Ze starten de dag met een biologisch ontbijtje. Onder
leiding van studenten van de Hanzehogeschool Groningen
spelen de leerlingen het spel We Energy Game. Meer info:
www.loppersum.nl.

