Weeknummer: 45

I Raadscommissie 11 november 2019
De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 11 november 2019 om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent vanaf 19.30 uur welkom.
Agenda
Presentatie Woongroep Marenland en Stichting Wierden en
Borgen: Activiteiten- en Woningbouwprogramma. 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
Aanvragen omgevingsvergunning
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn
ontvangen (datum is datum ontvangst):
• 23 oktober 2019, voor het bouwen van een woning en
aanleggen van een uitweg aan de Ticheldobbe 19 te
Middelstum;
• 24 oktober 2019, voor het aanleggen van waterleidingen
aan de Krewerderweg 4 te Oosterwijtwerd;
• 28 oktober 2019, voor het plaatsen van een carport aan
de Borgweg 65 te Zeerijp;
• 29 oktober 2019, voor het bouwen van een bewaarplaats
aan de Delleweg 1 te Stedum;
• 29 oktober 2019, voor het wijzigen van een reeds
verleende omgevingsvergunning aan de Ticheldobbe 2
te Middelstum.
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):
• 24 oktober 2019, voor het bouwen en wijzigen van een
monument aan de Garsthuizerweg 3 te Zeerijp;
• 29 oktober 2019, voor het kappen van diverse bomen in
de gemeente Loppersum:
- Eenum: Hogeweg, tegenover nr. 4 en 6 (es);

- Garrelsweer: Begraafplaats Kerkhofslaantje,
naast oprijlaan (els);
- Huizinge: E.L. Ubbensweg nabij nr. 15 (3 essen);
- Loppersum: Pomonaweg, tegen Stationslaan 7,
(2 essen), Wirdumerweg, t.h.v. nr. 18 (esdoorn),
Middenstraat, bij speelveldje (malus);
- Middelstum: Ploegersweg, t.o. ijsbaan (els),
Hemonystraat t.h.v. nr. 15/17 (lijsterbes), Pompsterweg,
Boerdam (7 essen);
- Oosterwijtwerd: Ripperdaweg, bij speelveldje
( 2 esdoorns);
- Stedum: begraafplaats, nieuwe gedeelte (2 eiken);
- Westeremden: Huizingerweg (Westeremden - viaduct
Huizinge, 10 essen), Pastorieweg 25, hoek met
Melkvaaller (1 es)
- Westerwijtwerd: Heemweg (1 els), Tolweg, (1 es)
- Wirdum: Rijksweg, tegen het water, (1 es), Stadsweg, na
nr. 36 (1 es), Stadsweg, t.o. oude school (1 es),
Stadsweg, nabij oude school (2 essen)
- ‘t Zandt: Omtadaweg nabij nr. 6 en 8 (9 essen)
- Zeerijp: Borgweg t.h.v. nr. 85 naast bushokje (1 els),
Borgweg t.h.v. nr. 75 (1 es), Borgweg 2e en 3e na
kruispunt (2 essen), Garsthuizenweg, t.h.v. nr. 1 naast
dam (1 es)
- Zijldijk: Fivelweg t.h.v. nr. 5 en 9 (2 essen), Kolholsterweg
nabij nr. 1 (6 essen).
• 29 oktober 2019, voor het plaatsen van een woonunit aan
de Kaakstraat 4 te Stedum.
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.
Verlenging beslistermijn:
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken (datum is datum
ontvangst):
• het voornemen om diverse waterleidingen aan te leggen
t.b.v. de watervoorziening aan de Damsterweg 2 te
Oosterwijtwerd.(4 september 2019);
• het oprichten van een nieuwe woning na sloop bestaande
woning aan de Rondweg 6 te Leermens (8 september
2019);
• het bouwen van 10 woningen aan de Hoofdstraat,
Kerklaan en Hink Oostingstraat te 't Zandt (18 september
2019).

Sloopmeldingen:
• 23 oktober 2019, voor het afvoeren van asbesthoudende
platen aan de Damsterweg 9 te Oosterwijtwerd,
• 24 oktober 2019, voor het slopen van een schoolgebouw
en het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit aan
de Florastraat 11 te Middelstum;
• 24 oktober 2019, voor het verwijderen van maximaal 35
m2 asbesthoudend plaatmateriaal van het perceel aan de
Eekwerderweg 1 te Wirdum;
• 28 oktober 2019, voor het afvoeren van een asbestpijp
aan de Borgweg 69 te Zeerijp.
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Werk in uitvoering 4 november – 10 november
2019
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Stedum
Inrichting spoorzone Stedum
• Stationsstraat: Straatwerkzaamheden.
Contactpersoon: J. Kramer 06-51834844.

Middelstum
Bermverharding aanbrengen
• Langs de Halteweg en Boerdamsterweg wordt bermverharding aangebracht. De weg wordt geheel afgesloten
voor het doorgaand verkeer. De omleiding wordt door
middel van borden aangegeven.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Wegafsluiting
• 8 november is de Oudeschoolsterweg afgesloten ter
hoogte van nr. 21
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Gemeente Loppersum
Aanleg Snel Internet Groningen (Rodin)
• Langs de wegen rondom de kernen van gemeente
Loppersum
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Oosterwijtwerd
Opknapwerkzaamheden steigers
• Vanaf 18 oktober t/m 1 november aan de Schoolweg en
aan het fietspad bij de spoorwegovergang.
Contactpersoon: R. Douma, 06-25751521.

'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.
Reconstructie Trijntje Hartmantil in de Terhornseweg
• Van 29 oktober t/m 10 januari 2020 wordt de Trijntje
Hartmantil in de Terhornseweg in opdracht van het waterschap gereconstrueerd door de firma Heuvelman. De
omleiding wordt door middel van borden aangegeven.
Contactpersoon: A.Heijes 06-55154403 van de firma
Heuvelman.
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.

Sint Maarten in het gemeentehuis Loppersum
Op maandag 11 november vieren we Sint Maarten. Ook
dit jaar zijn zingende kinderen welkom in het gemeentehuis in Loppersum. Er zijn broodjes bockworst, mandarijntjes en er is warme chocolademelk. De burgemeester
en wethouders zullen de kinderen persoonlijk ontvangen. Zingende kinderen en hun ouders zijn van harte
welkom tussen 16.30 uur en 18.30 uur.

