Weeknummer: 52

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):
• 12 december 2019, voor het bouwkundig versterken van
een schoorsteen aan de Rijksweg 39 te Wirdum;
• 16 december 2019, voor het bouwen van een basisschool
met kinderopvang aan de Hoofdstraat 85 te 't Zandt.
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):
• 12 december 2019, voor het slopen van een woning aan
de Schoolstraat 21 te Zijldijk;
• 12 december 2019, voor het realiseren van 25 tijdelijke
woningen aan de Wirdumerweg naast 79 t/m 81r te
Loppersum;
• 12 december 2019, voor het oprichten van een nieuwe
woning na sloop bestaande woning aan de Rondweg 6 te
Leermens;
• 17 december 2019, voor het legaliseren van het terras
met overkapping bij het ontmoetingscentrum aan de
Kosterijweg 10A te Westeremden;
• 18 december 2019, voor het bouwen van 6 woningen aan
de Zeedijken 7 t/m 11 en de Delfstraat 53 t/m 57 te
Loppersum;
• 18 december 2019, voor het plaatsen van een tuinkas aan
de Rijksweg 39 te Wirdum.
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 het bouwen van een werktuigenberging aan de Delleweg 2 te Stedum, ontvangen op 14 oktober 2019, wordt verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen
• 5 december 2019, voor het verwijderen van asbest en het
slopen van de woningen en overige opstallen aan de
Oosterstraat 28, 28a, 30, 30a te 't Zandt;
• 7 december 2019, voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning aan de Menthedaweg 32 te
Middelstum;
• 16 december 2019, voor het slopen van een woning en
het verwijderen van asbesthoudend materiaal aan de
Honderdsterweg 5 te Zijldijk.
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.
Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning
te verlenen voor het bouwkundig versterken en restaureren
van de rijksmonumentale woonboerderij en paardenschuur
aan de Wijmersweg 2,9918 PA te Garrelsweer. De vergunning bestaat uit het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid
1, sub a Wabo) en het verstoren of in enig opzicht wijzigen
van een beschermd monument (art. 2.1, lid 1, sub f Wabo).
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stuk-

ken liggen van 24 december 2019 tot en met 3 februari
2020 ter inzage in het gemeentehuis te Loppersum.
Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk
of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten
worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van
een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden
gemaakt via telefoonnummer 0596-548200.
U kunt de vergunningen ook bekijken op
www.loppersum.nl/vergunningen.
Wijziging aanduiding geregistreerde politieke groepering
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente Loppersum; gelet op artikel
G3, lid 6, van de Kieswet;
dat op 16 12-2019 is besloten de aanduiding van de geregistreerde politieke groepering Loppersum Vooruit te wijzigen
in Lokaal Belang Eemsdelta in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Loppersum.
De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is
getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, 1e lid, onder b van de
Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van
deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de
afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden op het
gemeentehuis te Loppersum verstrekt door afdeling
Burgerzaken, Molenweg 12.
Plaats: Loppersum
Datum: 16-12-2019
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing
van de leden van de raad van de gemeente Loppersum,
J.W.M. Engels
Vaststelling beleidsregel briefadres gemeente
Loppersum 2019
Het college heeft in haar vergadering van 16 december
2019 de "Regeling briefadres gemeente Loppersum 2019"
vastgesteld. Deze regeling treedt in werking op dinsdag 24
december 2019. In de Regeling briefadres gemeente
Loppersum 2019 staat hoe het college omgaat met aanvragen voor een briefadres en hoe zij de landelijke bepalingen
daarover toepast.
De regeling ligt gedurende zes weken na bekendmaking ter
inzage in het gemeentehuis aan de Molenweg 12 in
Loppersum. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie van
het Klant Contact Centrum. U kunt de regeling ook vinden
op overheid.nl.

I Vastgestelde verordeningen ter inzage
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat door de
gemeenteraad op 16 december 2019 de volgende verordeningen zijn vastgesteld:
• legesverordening 2020
• verordening forensenbelasting 2020
• verordening onroerendezaakbelastingen 2020
• verordening rioolheffingen 2020
• verordening liggelden 2020
• verordening hondenbelasting 2020
• verordening marktgelden 2020
• verordening lijkbezorgingsrechten 2020
• verordening afvalstoffenheffing 2020

Aangepaste openingstijden
Datum
Maandag 23 december
(normale openingstijden)
Dinsdag 24 december
Eerste en tweede kerstdag
Vrijdag 27 december
(normale openingstijden)
Maandag 30 december
Dinsdag 31 december
(oudejaarsdag) en woensdag
1 januari (Nieuwjaarsdag)
Donderdag 2 januari
(normale openingstijden)
Vrijdag 3 januari
(normale openingstijden)
Maandag 6 januari

rond de feestdagen
Open/gesloten
8.30-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
8.00-16.30 uur

8.30-12.00 uur
gesloten
8.30 -12.00 uur

8.00-12.00 uur
gesloten*
8.00-12.00 uur

8.30-12.00 uur
gesloten

8.00-12.00 uur
gesloten*

8.30-19.00 uur

8.00-16.30 uur

8.30-12.00 uur

8.00-12.00 uur

10.00-16.30 uur

10.00-16.30 uur

* Buiten openingstijden kunt u voor spoedgevallen bellen naar 0596 - 54 82 00.

De verordeningen liggen met ingang van 23 december 2019
gedurende 12 weken ter inzage in het gemeentehuis. U
kunt de verordeningen ook bekijken op:
www.loppersum.nl/verordeningen.

I Maakt u zich ernstig zorgen over iemand?
Het kan zijn dat hij/zij dringend psychische hulp nodig heeft.
Familie, bekenden of buren kunnen bij de gemeente melden
dat ze zich ernstig zorgen maken over iemand. Voor partners en familie is er een familievertrouwenspersoon.
Hoe werkt het?
U kunt uw zorgen melden bij het KCC in Loppersum. Bel
naar het nummer 0596-54 8200 of kom langs bij de
gemeente Loppersum aan de Molenweg 12 in Loppersum.
Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00
uur. De gemeente onderzoekt dan de situatie, zodat deze
persoon zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt.

Milieustraat
De milieustraat in Usquert is gesloten op:
• Woensdag 25 december
• Donderdag 26 december
• Vrijdag 27 december
• Dinsdag 31 december (oudejaarsdag) na 12.00 uur
• Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)
Alle andere werkdagen in de kerstvakantie is de
milieustraat open van 08.00 tot 16.00 uur en op
zaterdag 4 januari van 08.00 tot 12.00 uur.
Actuele openingstijden kunt u lezen op:
www.loppersum.nl/openingstijden en
www.afvalbeheernoordgroningen.nl.

Informatie, advies en steun
Bent u partner of familie van een psychiatrische (of verslaafde) patiënt in de provincie Groningen? Dan kunt u voor
informatie, advies en steun terecht bij de familievertrouwenspersoon voor de regio Groningen: José van
Voorthuizen. U kunt haar mailen op
j.vanvoorthuizen@lsfvp.nl of bellen op nummer 06 29 47
65 46. U kunt ook kijken op de website van de Landelijke
Stichting Familie Vertrouwens Personen (www.lsfvp.nl).

I Werk in uitvoering 23 dec. – 5 jan. 2020
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Gemeente Loppersum
Aanleg Snel Internet Groningen (Rodin)
• Langs de wegen rondom de kernen van gemeente
Loppersum.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Middelstum
De Wilster, Florastraat 11
• Voorbereidende werkzaamheden sloop voormalige school
De Wilster
Contactpersoon: G.D. Posthumus tel. 06-28885500.
't Zandt
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.
Tijdens de feestdagen zijn er geen werkzaamheden.

I Gewijzigde inzameling huishoudelijk afval
Rond de feestdagen gelden er gewijzigde ophaaldata
voor huishoudelijk afval en gft. U kunt de container zoals
gebruikelijk voor 7.30 uur aan de weg zetten.
Huishoudelijk afval (gemeente Loppersum):
Feestdag:
Datum:
Inzameling:
1e Kerstdag
woe. 25 dec. verschuift naar za. 21 dec.
2e Kerstdag
do. 26 dec. verschuift naar za. 28 dec.
Nieuwjaarsdag 2020 woe. 1 jan. geen inzameling gft

