
� Openbare raadsvergadering
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op 

dinsdag 18 april 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

U bent vanaf 19.00 uur welkom. 

Op de agenda staan de volgende punten:

• Milieubeleidsplan 2017-2020

• Afval/Gedifferentieerde afvaltarieven 'Diftar'

• Vertegenwoordiging bestuur IVAK

• Ontheffing woonverplichting wethouder R.A.C. Slager

• Voorstel herindeling

• Wisselwoningen in het kader van het versterkings-

programma

Spreekrecht

Insprekers kunnen alleen het woord voeren over boven-

staande agendapunten. Aanmelden kan tot uiterlijk 

12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier, 

dhr. R. Bosma, via r.bosma@loppersum.nl of via 

(0596) 548 200. 

Beluister de raadsvergadering via internet

Deze raadsvergadering is live te beluisteren via 

www.loppersum.nl. De uitzending begint om 19.30 uur.

� Gewijzigde openingstijden
in verband met Pasen

In verband met Goede vrijdag en Tweede Paasdag is het

gemeentehuis gesloten op vrijdag 14 april en maandag 

17 april 2017.

In geval van calamiteiten zijn wij bereikbaar via telefoon-

nummer (0596) 548 200.

� Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO

Meer informatie: 0596-548200.

Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum 

ontvangst):

• 30-03-2017, herbouw van een schuur, Noorderweg 2 in

Leermens;

• 04-04-2017, sloop van de boerderij en twee schuren,

Oosterburen 8 in Middelstum.

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn ver-
leend en gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

(datum is datum verzending):

• 31-03-2017, vervangen van schoorstenen, Molenweg 37 in

Loppersum;

• 31-03-2017, gedeeltelijk veranderen van het pand voor het

maken van een bed en breakfast, Rijksweg 39 in Wirdum;

• 03-04-2017, verankeren van onderdelen van het 

rijksmonument, W.J. Dethmersweg 2 in Toornwerd;

• 03-04-2017, kozijn voorzien van monumentenglas,

Grachtstraat 12 in Middelstum;

• 04-04-2017, bouwkundig versterken (wijziging) van de

woning, Hoofdstraat 4 in 't Zandt;

• 04-04-2017, bouwkundig versterken van de boerderij,

Wijmersweg 2 in Garrelsweer;

• 05-04-2017, bouwkundig versterken van een woning,

Kruisweg 10 in Loppersum.

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 onderstaande aanvragen wordt 

verlengd met een termijn van 6 weken (datum is datum 

ontvangst):

• het plaatsen van een kleine windmolen aan de noordoost-

kant van de bijschuur aan de Vierburenweg 9 in

Westeremden (17 januari 2017);

• de bouw van een overkapping met zeecontainer aan de

Hink Oostingstraat in 't Zandt (16 februari 2017).

� Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum
Loppersum en Kindcentrum Stedum

Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de

gemeenteraad op 27 maart 2017 de bestemmingsplannen

'Kindcentrum Loppersum' en 'Kindcentrum Stedum' heeft

vastgesteld. De bestemmingsplannen zijn opgesteld ten

behoeve van de realisatie van nieuwbouw van zowel een

kindcentrum in Loppersum als in Stedum.

Inzage

• De bestemmingsplannen liggen gedurende zes weken 

op het gemeentehuis ter inzage, van 11 april tot en met

22 mei 2017; 

• De bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen via

www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer

NL.IMRO.0024.01BP0004-VG01 (Kindcentrum

Loppersum) en NL.IMRO.0024.03BP0004-VG01

(Kindcentrum Stedum).

Beroep

Bent u het niet eens met de bestemmingsplannen? Dan

kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den

Haag. U kunt alleen beroep instellen:

• van 11 april 2017 tot en met 22 mei 2017;

• als u belanghebbende bent en aantoont dat u 

redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen 

bij de gemeenteraad in te dienen;

• als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de 

wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft

aangebracht.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht

verschuldigd.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat de bestemmingsplannen in werking

treden? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een

'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen bij de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt

uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van

het besluit op tot een beslissing is genomen over het

beroep.

� Vaststelling bestemmingsplan Pastoriepad 6
Westerwijtwerd

Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de

gemeenteraad op 27 maart 2017 het bestemmingsplan

'Pastoriepad 6 Westerwijtwerd' gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt voor een periode

van zes weken, van 11 april tot en met 22 mei 2017, voor

een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan voorziet in uitbreiding van de recrea-

tieve voorzieningen en een nieuwe woning op het perceel

aan Pastoriepad 6. Naast de bestaande bed&breakfast 

worden drie nieuwe accommodaties opgericht.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder op de volgende

wijzen ter inzage:

• Digitaal via de landelijke website

www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer

NL.IMRO.0024.05BP0001-VG01;

• Op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in

het gemeentehuis, Molenweg 12 te Loppersum.

Beroep

Bent u het niet eens met de bestemmingsplannen? 

Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

• van 11 april 2017 tot en met 22 mei 2017;

• als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijker-

wijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de

gemeenteraad in te dienen;

• als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de 

wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft

aangebracht.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht

verschuldigd.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt

in werking met ingang van de dag na die waarop de

beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende

werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige 

voorziening wordt gevraagd bij de Raad van State wordt de

werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is

beslist.

� Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure), Hoofdstraat 47 te
Stedum

Het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Loppersum maakt bekend van plan te zijn de 

volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

• Het uitbreiden van de veestapel in de bestaande stallen

aan de Hoofdstraat 47 te Stedum 

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van dag

na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij:

gemeente Loppersum, Molenweg 12 te Loppersum.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een

schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van 

dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke 

zienswijze kan worden gericht aan het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of het

inzien van de stukken, kan een afspraak worden gemaakt

bij het KlantContactCentrum van de gemeente Loppersum

via gemeente@loppersum.nl of (0596) 548 200. 

Beroep

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u

een zienswijze kenbaar heeft gemaakt. 

� Werk in uitvoering 10 april – 17 april 2017

Herinrichting 't Zandt 

• Nutswerkzaamheden, Molenweg: 

vervanging hoofdleidingen trottoirs

• Nutswerkzaamheden, Molenweg: 

vervangen huisaansluitingen

• Civiele werkzaamheden aan verbindingspad tussen

Westerweg en Zijdijksterweg

• Civiele werkzaamheden, Molenweg en de Molentil: 

stremming Molentil vanaf 6 maart 2017

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

Centrumplan Loppersum 

• Nutswerkzaamheden, Lagestraat

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

Beschoeiingswerkzaamheden

• Beschoeiingswerkzaamheden aan het Jaagpad in

Middelstum.

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

Weeknummer: 15


