
� Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO

Meer informatie: 0596-548200.

Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum

ontvangst):

• 22-02-2017, bouwen van een traditionele schuur,

Zijldijksterweg 12 in ‘t Zandt;

• 24-02-2017, uitbreiding van de woning,

Woldweg 2 in Zeerijp;

• 27-02-2017, vervangen van twee schoorstenen,

Lellensterweg 2 in Stedum;

• 27-02-2017, plaatsen van een erfafscheiding,

Smydingheweg 5 in Garsthuizen;

• 27-02-2017, verankeren van het monument,

W.J. Dethmersweg 2 in Toornwerd;

• 28-02-2017, vervangen van het dak van de schuur,

Oude Schoolsterweg 26 in Middelstum;

• 01-03-2017, plaatsen van een HSB-voorzetwand en het

versterken van twee schoorstenen, 

Schatsborgerweg 4 in ‘t Zandt.

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):

• 28-02-2017, schoren van drie schoorstenen en 

verstevigen/aanbrengen spant- en hulpconstructie,

Kampweg 2 in Stedum;

• 01-03-2017, verbouwen van een school, 

Boerdamsterweg 12 in Middelstum.

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 plaatsen van twee nieuwe spanten

aan de Borgweg 31 in Zeerijp, ontvangen op 13 december

2016, wordt verlengd met een termijn van zes weken.

� Werk in uitvoering 6 maart – 13 maart 2017

Herinrichting ‘t Zandt 

• Nutswerkzaamheden, Molenweg: 

vervanging hoofdleidingen trottoirs

• Nutswerkzaamheden, Molenweg: 

vervangen huisaansluitingen

• Civiele werkzaamheden, Molenweg en de Molentil: 

stremming Molentil vanaf 6 maart 2017

Contactpersoon: dhr. J. Kramer, 06-51834844.

Centrumplan Loppersum 

• Nutswerkzaamheden, Nieuwstraat

• Sanering huisaansluitingen, Lagestraat

Contactpersoon: dhr. J. Kramer, 06-51834844.

Beschoeiingswerkzaamheden

• De beschoeiingswerkzaamheden aan het Jaagpad in

Middelstum liggen op dit moment stil. De weg is wel

gestremd.

Contactpersoon: dhr. F. Ensing, 06-11771139.

Weeknummer: 10

� Tweede Kamerverkiezingen 2017: 15 maart

Woensdag 15 maart mogen we naar de stembus voor de

Tweede Kamerverkiezingen. 

Waar kunt u in onze gemeente uw stem uitbrengen?

U kunt stemmen op het stembureau dat op uw stempas

staat vermeld, maar ook bij één van de andere 

stembureaus binnen de gemeente Loppersum.

• Gemeentehuis, Molenweg 12, 9919 AH Loppersum*

• Dorpshuis Weersterheem, Stadsweg 76a, 9918 PR

Garrelsweer

• Hippolytushoes, Hippolytushof 1, 9991 AV Middelstum*

• Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, 9921 PL Stedum

• Dorpshuis Westeremden, Abt Emopad 8, 9922 PJ

Westeremden

• Dorpshuis ‘t Zandt, Hoofdstraat 111, 9915 PC ‘t Zandt

• Dorpshuis Eenum, Schansweg 2a, 9913 TD Eenum

Alle stembureaus zijn toegankelijk

voor minder validen. 

De stembureaus met een * zijn ook

scootmobiel toegankelijk.

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur ‘s ochtends

tot 21.00 uur ‘s avonds. Vergeet niet uw stempas en een

legitimatiebewijs mee te nemen.

Zonder stempas en identiteitsbewijs kunt u namelijk niet

stemmen. Mist u uw stempas? Neem dan contact met ons

KlantContactCentrum op via telefoonnummer (0596) 548

200 of via e-mail gemeente@loppersum.nl

Bent u zelf verhinderd, vraag dan iemand anders om voor

u te stemmen. Vul de achterkant van de stempas in en

geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen of kijk op

www.loppersum.nl/verkiezingen2017.


