Weeknummer: 3

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen. U kunt de vergunningen ook
bekijken op www.loppersum.nl/vergunningen.
Aanvragen omgevingsvergunning
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn
ontvangen (datum is datum ontvangst):
• 8 december 2019, voor het vergroten van een woning aan
de Stationsweg 13 te Stedum;
• 3 januari 2020, voor het wijzigen van de agrarische
bestemming naar woondoeleinden aan de Stationsweg 44
te Stedum;
• 8 januari 2020, voor het brandveilig in gebruik nemen 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):
• 3 januari 2020, voor het verbreden van een uitweg aan de
Bredeweg 9 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)
• 31 december 2019, voor het slopen van 8 woningen en
bijbehorende opstallen en het verwijderen van asbesthoudend materiaal aan de Delfstraat 53, 55, 57 en 59 en
Zeedijken 7, 9, 11 en 13 te Loppersum;
• 2 januari 2020 voor het slopen van de restanten van de
woonboerderij (brandschade) aan de Wirdumerweg 6 te
Wirdum.
Bovenstaande bekendmaking(en) heeft/hebben uitsluitend
een informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I

Werk in uitvoering 13 – 19 januari 2020
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.

Stichting Lopster Aalbeern ontvangt Waarderingsprijs tijdens
nieuwjaarsreceptie, Jaap Nauta een eervolle vermelding

Gemeente Loppersum
Aanleg Snel Internet Groningen (Rodin)
• Langs de wegen rondom de kernen van gemeente
Loppersum.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.

Loppersum
Zwartelaan
• Start grondwerkzaamheden, aanleg passeerstroken en
plaatsen tijdelijke woningen (januari tot juni 2020).
Verkeersregelaars aanwezig.
Contactpersoon: Harold Mulder, uitvoerder Jan Snel
06-81409712.
Middelstum
De Wilster, Florastraat 11
• Voorbereidende werkzaamheden sloop voormalige school
De Wilster
Contactpersoon: G.D. Posthumus 06-28885500.
Westerwijtwerd
Heemweg
• Op donderdag 16 en vrijdag 17 januari is de Heemweg
ter hoogte van nr. 2 afgesloten. De omleiding wordt door
middel van borden aangegeven bij de brug en afslag
Delleweg/Tolweg.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
't Zandt
Reconstructie Trijntje Hartmantil in de Terhornseweg
• Van 29 oktober t/m 21 februari 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.

Snippergroen: huur of koop een groenstrook
De gemeente Loppersum kent vanaf 2015
Snippergroenbeleid. Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om een stukje snippergroen te huren of te kopen
van de gemeente. Snippergroen zijn kleine stroken
openbaar groen van de gemeente. Het gaat om groenstroken die direct grenzen aan uw tuin of woning. Alleen
de stroken die door de gemeente zijn aangewezen als
snippergroen, kunnen worden gehuurd of gekocht. Voor
meer informatie over de locaties, prijs en mogelijkheden
kunt u contact opnemen met de gemeente Loppersum
via 0596 - 54 8200 of via gemeente@loppersum.nl.

't Zandt
Hink Oostingstraat
• Grondwerkzaamheden en plaatsen tijdelijke woningen
(januari tot juni 2020). Verkeersregelaars aanwezig.
Contactpersoon: Harold Mulder, uitvoerder Jan Snel
06-81409712.
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.

