Weeknummer: 2

I Openbare commissievergadering 13 januari
De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 13 januari 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent vanaf 19.30 uur welkom.
Agenda
• Halfjaarrapportage 2019 Onafhankelijke Raadsman
Gaswinning
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 Werk in uitvoering 6 januari – 12 januari 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.

I Uitnodiging inloopbijeenkomst rioolvervanging
en herinrichting openbare ruimte Zeerijp
De gemeente start eind 2020 met onderhoudswerkzaamheden aan de riolering in Zeerijp. Het betreft de Borgweg,
Molenweg en de Eenumerweg binnen de bebouwde kom.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2020
De gemeente Loppersum nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie op donderdag
9 januari 2020 om 20.00 uur in het gemeentehuis. De
gemeente organiseert in samenwerking met de bedrijven-/handelsverenigingen en LTO Noord een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van de gemeente. Tijdens
deze avond zal de gemeenteraad ook de
Waarderingsprijs van de gemeente Loppersum uitreiken.
We hopen u te zien op 9 januari!

Deze werkzaamheden vormen aanleiding om de openbare
ruimte opnieuw in te richten. De wegen, inclusief voetpad
en het groen, moeten namelijk weer worden aangelegd
nadat het riool is vervangen. Daarom organiseert de
gemeente een inloopbijeenkomst, waar inwoners van
Zeerijp een eerste aanzet voor het ontwerp van de openbare ruimte kunnen bekijken. U bent van harte welkom in het
dorpshuis van Zeerijp op dinsdag 14 januari van 19.00 –
20.30 uur (u kunt vrij inlopen, er is geen programma).

