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
Aanvragen omgevingsvergunning
(datum is datum ontvangst)
• 24 december 2018, voor het bouwen van 5 woningen,
Ploegersweg 5 t/m 17 in Middelstum;
• 24 december 2018, voor het bouwkundig versterken van
het gemeentehuis, Molenweg 12 in Loppersum;
• 26 december 2018, voor het realiseren van een uitweg,
Dorpsweg 12 in Westerwijtwerd;
• 26 december 2018, voor de herbouw van schuren en een
gedeelte van de woning, Kolholsterweg 1 in Zijldijk;
• 28 december 2018, voor het plaatsen van een vakwerkmast, nabij Dijkumerweg 3 in Zeerijp;
• 31 december 2018, voor het bouwkundig versterken van
een school, Kwekersweg 1 in Zeerijp;
• 31 december 2018, voor het verwijderen van een schoorsteen, Stationsweg 24 in Stedum;
• 31 december 2018, voor plaatsen van een vakwerkmast,
nabij Pompsterweg 4 in Middelstum;
• 2 januari 2019, voor het veranderen van de schuur met
veranda, Stadsweg 61 in Garrelsweer;
• 4 januari 2019, voor het bouwkundig versterken van een
woning, Borgweg 46 in Zeerijp;
• 7 januari 2019, voor het vervangen van schoorstenen,
Molenweg 9 in Middelstum;
• 7 januari 2019, voor het vervangen van schoorstenen en
het verankeren van een muur, Dorpsweg 18 in
Westeremden;
• 8 januari 2019, voor het vervangen van de schoorstenen,
Burchtstraat 18 in Middelstum;
• 8 januari 2019, voor het brandveilig in gebruik nemen van
het kindcentrum, Zuiderstraat 1 in Middelstum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 4 januari 2019, voor het kappen van diverse bomen aan
de Dijkumerweg in Garsthuizen, de speeltuin in Huizinge,
Halteweg, Hemonystraat, Boerdamsterweg en
Keesriefweg in Middelstum, Hilmaarweg, Kampweg en de
begraafplaats in Stedum, Dieftilweg in Leermens,
Merumerlaan, Rijksweg en Stadsweg in Garrelsweer,
Toornwerderweg in Toornwerd, voetbalveld in Stedum,
Vollehandsterweg, Delleweg, Zeerijperweg, de begraafplaats, Parallelweg en de Pomonaweg in Loppersum,
Heemweg in Westerwijtwerd, voetbalveld, Eenumerweg
en Fivelweg / Garsthuizerweg in Zeerijp en
Oosterhuizerweg in Zijldijk;
• 8 januari 2019, voor het realiseren van een uitweg,
Dorpsweg 12 in Westerwijtwerd.
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)
• 27 december 2018, voor het verwijderen van asbest-

houdende golfplaten van het kippenhok, Lellensterweg 24
in Stedum;
• 31 december 2018, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het schoolgebouw, Kwekersweg 1 in
Zeerijp;
• 2 januari 2019, voor het afvoeren van een asbestplaat,
Hoofdweg 21 in Huizinge;
• 3 januari 2019, voor het afvoeren van een asbesthoudende pijp, Dorpsweg 13 in Westeremden;
• 4 januari 2019, voor het gedeeltelijk slopen van een
woning, Borgweg 46 in Zeerijp;
• 7 januari 2019, voor het verwijderen van asbest en het
slopen van twee schoorstenen van het pand, Dorpsweg
18 in Westeremden;
• 8 januari 2019, voor het slopen van 2 schoorstenen en het
verwijderen van asbesthoudend materiaal, Burchtstraat 18
in Middelstum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.
Milieumeldingen
• het veranderen van een bedrijf met een nieuwe schuur,
Oosterburen 8 in Middelstum.
Het bedrijf valt onder de algemene landelijke milieuregels
ter bescherming van het milieu. Deze melding dient slechts
ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar
te maken.

I Vernielingen jaarwisseling:
Meld Misdaad Anoniem
Bij de afgelopen jaarwisseling zijn er helaas ook eigendommen van particulieren en van de gemeente vernield.
De politie doet er alles aan om de daders hiervan op te
sporen. U kunt hen daarbij helpen door met tips te
bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of met de
politie via 0800-8844.

I Iets te melden over de openbare ruimte?
Een lantaarnpaal die het niet doet? Een gat in het wegdek?
Losliggende stoeptegels? Meld het via
www.loppersum.nl/meldingen. U kunt uw melding ook eenvoudig doorgeven via de gemeentelijke app Gemeente
Loppersum (gratis beschikbaar via Playstore of Applestore).

I Werk in uitvoering 14 januari – 21 januari
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Middelstum
Stremming Ploegersweg 12 t/m 34
I.v.m. versterking van de woningen Ploegersweg 12 t/m 34
is dit gedeelte van de Ploegersweg voor al het verkeer
afgesloten in de weken 2 t/m 11.
Contactpersoon: bouwbedrijf Rottinghuis, 050-3185333.
‘t Zandt
Hoofdstraat
Er zijn werkzaamheden aan de Hoofdstraat vanaf de
Molenweg tot de grens van de bebouwde kom (richting
Zijldijk). Het verkeer wordt omgeleid d.m.v. bebording. De
bereikbaarheid van aanwonenden blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

I Kennisgeving ontwerp besluit WABO,
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 brandveilig in gebruik nemen van het
kindcentrum aan de Schoolstraat 5 in Loppersum. De aanvraag bestaat uit het in gebruik nemen van een bouwwerk
met het oog op brandveiligheid (art 2.1, li d1 sub d Wabo).
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 15 januari 2019 tot en met 25 februari 2019
ter inzage in het gemeentehuis in 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.

I Kennisgeving besluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I. van
Engelshoven, maakt bekend dat zij 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 heeft verleend voor het vervangen van een bruggetje
door een dam aan de Tuindersweg 2 in Leermens: kadastrale aanduiding: gemeente ‘t Zandt, sectie B, nummer 760
(Rijksmonumentnummer 46193). In dit kader ligt het definitieve besluit met bijbehorende stukken ter inzage van
15 januari tot en met 26 februari 2019 in het gemeentehuis
in Loppersum. Tijdens de periode van terinzagelegging kunt
u tegen de beschikking beroep instellen bij de sector
bestuursrecht van de rechtbank Groningen, Postbus 933,
9700 AX Groningen. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht en de gronden van het beroep.

I Beleidsregels woonoverlast gemeente

Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2019.

wijzingen geven aan de overtreder. Deze bevoegdheid van
de burgemeester is een uiterst middel. Het kan pas worden
ingezet als eerdere pogingen tot het beëindigen van de
overlast met de overtreder van de woning of erf niet tot
resultaat hebben geleid. De volledige tekst van de beleidsregels zijn op www.overheid.nl na te lezen. Het besluit van
de burgemeester ligt ook ter inzage in het gemeentehuis in
Loppersum, Molenweg 12. Iedereen kan op verzoek een
afschrift verkrijgen tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges.

Loppersum
De burgemeester van Loppersum heeft op 10 december
2018 de Beleidsregels woonoverlast gemeente Loppersum
vastgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op de artikelen
151d van de Gemeentewet en artikel 2:79 van de Algemene
Plaatselijke Verordening van de gemeente Loppersum. De
burgemeester kan een last onder dwangsom of
bestuursdwang opleggen bij langdurige en ernstige woonoverlast. De burgemeester kan bij deze lasten ook aan-

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben besloten samen verder te gaan: op 1 januari 2021
vormen ze samen één gemeente. Via onder andere Gemeentelijke Mededelingen informeren we u over de vorming
van de nieuwe gemeente.
Uitnodiging inloopbijeenkomsten Herindelingsontwerp
De eerste formele stap op weg naar Onze Nieuwe Gemeente is gezet: met het Herindelingsontwerp hebben de
gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum op 29 november 2018 unaniem ingestemd. Nu kunnen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen tijdens een inloopbijeenkomst verder
kennis nemen van het Herindelingsontwerp. De Raadsklankbordgroep, de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum nodigen u daarvoor van harte uit.
In de drie gemeenten
De inloopbijeenkomsten vinden plaats op de volgende momenten in de drie gemeenten:
Dinsdag 15 januari
19.30 - 21.00 uur
Stedum
Hervormd Centrum
Dinsdag 15 januari
19.30 - 21.00 uur
Delfzijl
Gemeentehuis
Woensdag 16 januari
19.30 - 21.00 uur
Appingedam
MFC Kabzeël
Donderdag 17 januari
19.30 - 21.00 uur
‘t Zandt
Dorpshuis
Donderdag 17 januari
19.30 - 21.00 uur
Middelstum
Vita Nova
Maandag 21 januari
19.30 - 21.00 uur
Loppersum
Gemeentehuis
Inhoud van de bijeenkomst
Bij de inloopbijeenkomst bent u in de gelegenheid te spreken met raadsleden en collegeleden over het Herindelingsontwerp. U kunt zich door hen laten informeren.
De tekst van het ontwerp is die avond beschikbaar; die is ook in te zien op de gemeentelijke websites
www.appingedam.nl, www.delfzijl.nl en www.loppersum.nl.
Het Herindelingsontwerp ligt tot en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage. U kunt digitaal een zienswijze
indienen, schriftelijk of mondeling. Informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website.
Herindelingsontwerp
In het Herindelingsontwerp zijn de grenzen van de nieuwe gemeente, de samenstelling van de partners, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021) opgenomen. Ook zijn in het
Herindelingsontwerp de motieven voor de herindeling, het ‘waarom’ en de meerwaarde van de samenvoeging van
de nieuwe gemeente beschreven en onderbouwd. Daarbij komen onder meer bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen, duurzaamheid en financiële consequenties aan de orde. Daarnaast staat in het Herindelingsontwerp de strategische visie op de nieuwe gemeente.
Naam voor nieuwe gemeente
Het is ook mogelijk op deze avond namen in te dienen die u geschikt vindt voor de nieuwe gemeente. Daarvoor zijn
ansichtkaarten beschikbaar die u meteen kunt inleveren.

