Weeknummer: 11

Aangepaste openingstijd op donderdag 14 maart
De publieksbalie van het gemeentehuis is op donderdag
14 maart 2019 tussen 12.00 en 17.00 uur gesloten. Om
17.00 uur opent de publieksbalie weer, tot 19.00 uur.

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)
• 26 februari 2019, voor het slopen van een kantoorgebouw
aan de Molenweg 12 in Loppersum;
• 28 februari 2019, voor het brandveilig in gebruik nemen
van een kindcentrum aan de Hilmaarweg 19 en 21 in
Stedum;
• 5 maart 2019, voor het uitvoeren van herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de Burchtstraat 23 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)
• 28 februari 2019, voor het plaatsen van nieuwe verlichting
op de ijsbaan aan de Korenlaan 1 te Middelstum;
• 6 maart 2019, voor het aanleggen van een drinkwaterleiding nabij Godlinzerweg 1 in Leermens.
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 (datum is datum ontvangst)
• 24 december 2018, voor het bouwen van 5 woningen aan
de Ploegersweg 9 t/m 17 in Middelstum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

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 tijdelijk omzetten van grasland
naar akkerland, waarbij een jaar mais wordt geteeld en het
daaropvolgende jaar aardappels, waarna het land in het
derde jaar definitief wordt ingezaaid met gras nabij
Crangeweersterweg 4 in Stedum: kadastrale aanduiding:
gemeente Stedum E1308 en E 1446
(Rijksmonumentnummer 45982 / locatie De Bult). In dit
kader ligt het definitieve besluit met bijbehorende stukken
ter inzage van 12 maart tot en met 23 april 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 Kennisgeving besluit Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
bekend dat zij in het kader van de WABO voornemens zijn
omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig in
gebruik nemen van een (tijdelijke) school aan de Borgweg
57 in Zeerijp. De vergunning bestaat uit het in gebruik
nemen van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid (art. 2.1, lid 1, sub d Wabo). De aanvraag, het besluit
en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 maart 2019
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in
Loppersum.
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking
beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus
150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarnaast
kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek
kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen
aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht

van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal het
beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

I Vaststelling bestemmingsplan Woondorpen
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de
gemeenteraad op 25 februari 2019 het bestemmingsplan
'Woondorpen' heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is
opgesteld om de huidige bestemmingsplannen 'Kleine
Kernen', 'Stedum' en 't Zandt' te actualiseren. Ook zijn
enkele middelgrote ontwikkelingen meegenomen, zoals de
camping in 't Zandt en het sportterrein achter het dorpshuis
in Garrelsweer. Voor de percelen B2714 en B2715 ten
noordoosten van Ypeylaan 5 en 9 in Stedum is een
bestemming 'Woongebied' opgenomen (zonder een bouwvak om de percelen te kunnen gebruiken als tuin).
Het bestemmingsplan biedt een juridische regeling voor
gebruik en bebouwing op perceelsniveau voor de dorpen
Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Startenhuizen, Huizinge,
Leermens, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd,
Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum/Wirdumerdraai,
't Zandt, Zeerijp en Zijldijk.
Inzage
• Het bestemmingsplan ligt gedurende zes weken in het
gemeentehuis ter inzage, van 12 maart 2019 tot en met
22 april 2019;
• Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer
NL.IMRO.0024.05BP0000-VG01;
Beroep
Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan? 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 12 maart 2019 tot en met 22 april 2019;
• 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.
Verzoek om voorlopige voorziening
Wilt u tegenhouden dat het bestemmingsplan in werking
treedt? 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.

I Werk in uitvoering 11 maart – 18 maart
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Garsthuizen
Inspectie en reiniging riolering
In week 11 wordt er gestart met het reinigen en inspecteren
van de riolering in de volgende straten:
Karshofweg, Kuiperijweg, Nieuwstad, Roperijweg,
Smydingheweg, Sijmensoord, Walkumaweg en Weverijweg.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
Inrichten van de bouwplaats ten behoeve van het
bouwkundig versterken van het gemeentehuis.
Contactpersoon: gemeente Loppersum, 0596-548200.
Meer informatie leest u op
www.loppersumversterkt.nl/gemeentehuis.
Inspectie en reiniging riolering
In week 11 wordt er gestart met het reinigen en inspecteren
van de riolering in de volgende straten:
Mosterdmalerij, Pelmolen, Kalkbranderij, Roggemolen en
Tichelwerk.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
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.
Inspectie en reiniging riolering
In week 11 wordt er gestart met het reinigen en inspecteren
van de riolering in de volgende straten:
Klaproosstraat, Groensingel, Meidoornlaan, De Bosrand,
Berkenlaan, Plataanlaan, Colpende, Florastraat,
Hippolytuslaan, Oosterburen, Skreekje, Plataanlaan,
Esdoornlaan, Klaproosstraat, Groensingel, Onno van
Ewsumlaan, Gela Manningalaan en Ticheldobbe.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Westeremden
Inspectie en reiniging riolering
In week 11 wordt er gestart met het reinigen en inspecteren
van de riolering in de volgende straten:
Huizingerweg, Pastorieweg, Pastorieweg en Molenweg.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Zeerijp
Stremming Dijkumerweg
Op vrijdag 15 maart en dinsdag 19 maart is tussen
07.00-16.00 uur de Dijkumerweg t.h.v. nummer 3 voor al het
verkeer afgesloten in verband met de bouw van een zendmast. Omleidingsroute wordt d.m.v. bebording aangegeven.
Contactpersoon: P. Abbink, 06-12479987 (van Abbink
verkeerstechniek).
Vervangen openbare verlichting
In onderstaande dorpen wordt de openbare verlichting
vervangen.
• 't Zandt, in de weken 8 t/m 13.
• Zeerijp, in de weken 17 en 18.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Veegronde in de dorpen
In week 11 worden de goten in de dorpen binnen de
gemeente geveegd. Het verzoek is om, voor zover mogelijk,
de goten vrij te houden.
Contactpersoon: R. van der Wal, 0596-548200.
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Verkiezingen op 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de
leden van de Provinciale Staten en de leden van het
algemeen bestuur van de waterschappen.
Zelf stemmen
U ontvangt uw stempas(sen) uiterlijk 6 maart 2019 op
uw woonadres. Met deze pas(sen) kunt u in één van de
zeven stembureaus in de gemeente Loppersum uw
stem uitbrengen.
Let op: u dient zich in het stembureau te identificeren!
U kunt hiervoor uw paspoort, identiteitsbewijs of
rijbewijs gebruiken. Deze documenten mogen voor
deze verkiezing maximaal 5 jaar zijn verlopen.
U heeft de volgende zaken nodig om uw stem uit te
kunnen brengen.
- Uw stempas (onbeschadigd). De stempas ontvangt u
uiterlijk woensdag 6 maart 2019 per post.
- Geldig identiteitsbewijs; paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan vijf
jaar verlopen zijn.
Stempas(sen) kwijt of niet ontvangen?
Mocht u uw stempas(sen) kwijtraken, dan kunt u
vervangende stempas(sen) aanvragen in het
gemeentehuis of het aanvraagformulier voor een
vervangende stempas downloaden via
www.loppersum.nl. U kunt tot 15 maart 2019 een
schriftelijk verzoek indienen voor een vervangende
stempas. Een mondeling verzoek kan gedaan worden
tot 19 maart 2019 12.00 uur. Mocht u later uw 'oude'
stempas terugvinden, dan kunt u daar niet mee
stemmen. Dat kan uitsluitend met de nieuwe stempas.
Als u de stempas(sen) verliest na dinsdag 19 maart
12.00 uur, dan kunt u woensdag 20 maart 2019 niet
stemmen.

Kan iemand anders voor mij stemmen?
Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid
bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand
anders een volmacht verlenen om namens u te stemmen.
Dit kan op twee manieren:
• Onderhandse machtiging
Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van
de gemachtigde. Het geven van de machtiging kan tot en
met de dag van de verkiezingen. Voorwaarden voor
onderhandse machtiging:
- Gemachtigde is woonachtig in de gemeente
Loppersum
- Gemachtigde heeft zelf ook een stempas ontvangen
- Gemachtigde moet de stem van de volmachtgever
tegelijk uitbrengen met eigen stem
- Gemachtigde neemt een kopie mee van het
identiteitsbewijs van de volmachtgever
- Gemachtigde mag maximaal voor twee andere
kiezers stemmen
• Schriftelijke volmacht
Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u
gebruik maken van een schriftelijke volmacht. U machtigt
dan iemand anders om voor u te stemmen. Dit kan ook
als u geen identiteitsbewijs heeft, maar toch wilt
stemmen. U kunt het formulier via het KCC aanvragen
of het aanvraagformulier voor een schriftelijke volmacht
downloaden via www.loppersum.nl. Dit is al mogelijk
voordat u uw stempas heeft ontvangen. U vult op het
aanvraagformulier de gegevens van de gemachtigde en
uw eigen gegevens in. Zowel de gemachtigde als u
moeten dit formulier ondertekenen en dan kunt u het
formulier inleveren. Het verzoek voor schriftelijke
volmacht moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 binnen zijn
bij de gemeente Loppersum. Voorwaarden voor een
schriftelijke volmacht:

- Gemachtigde moet iemand in Nederland zijn die zelf
ook een stempas voor de Provinciale staten- en
waterschapsverkiezingen heeft ontvangen
- Gemachtigde krijgt het volmachtbewijs toegestuurd,
waarmee hij/zij gelijktijdig met het uitbrengen van zijn
stem ook uw stem uitbrengt
- Gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers
stemmen
Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te
trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, dan
mag hij/zij vervolgens zelf niet meer stemmen. Het is niet
nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven
aan de gemachtigde bij een schriftelijke volmacht.
Kan ik in een andere gemeente stemmen voor de
verkiezingen?
Wilt u in een andere gemeente stemmen voor de
Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen?
Dan hebt u een kiezerspas nodig. Voorwaarden:
- neem uw stempas voor de verkiezingen mee naar
het gemeentehuis
- eén van de medewerkers van de afdeling burgerzaken
zet uw stempas om in een kiezerspas
- met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen
voor de Provinciale statenverkiezingen in een andere
gemeente in de provincie Groningen en voor de
waterschapsverkiezingen in een andere gemeente binnen
het waterschap
- het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot
dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur
- u kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een
kiezerspas. Download daarvoor het aanvraagformulier
voor een kiezerspas van de website www.loppersum.nl.
Vul het formulier in en stuur dit samen met uw
stempas naar de gemeente. Dit formulier moet uiterlijk
vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente Loppersum
ontvangen zijn. U ontvangt daarna uw kiezerspas.

Waar kunt u stemmen?
U kunt kiezen voor het stembureau dat op uw stempas
staat, maar ook voor één van de andere stembureaus
binnen de gemeente Loppersum. Stembureaus met * zijn
toegankelijk voor mindervaliden. De stembureaus zijn
open vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur.
- Gemeentehuis, Molenweg 12, Loppersum*
- Dorpshuis Weersterheem, Stadsweg 76-A,
Garrelsweer*
- Zorgcentrum Hippolytushoes, Hippolytushof 1,
Middelstum*
- Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, Stedum*
- Dorpshuis Westeremden, Abt Emopad 8,
Westeremden*
- Dorpshuis 't Zandt, Hoofdstraat 111, 't Zandt*
- Dorpshuis Eenum, Schansweg 2a, Eenum*
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met het
KlantContactCentrum via telefoonnummer 0596-548200
of via gemeente@loppersum.nl.
De lijst van de deelnemende politieke partijen vindt u op
www.kiesvoorgroningen.nl en www.noorderzijlvest.nl.
Algemene informatie vindt u op www.loppersum.nl.
Uitgebreide informatie over de verkiezingen kunt u ook
vinden op www.kiesraad.nl.

Vervolg mededelingen

I Enquête over herindeling Appingedam
Delfzijl Loppersum
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
vormen vanaf 1 januari 2021 de nieuwe gemeente
Eemsdelta. Het samengaan van deze drie gemeenten
vraagt om een gezamenlijke visie op de nieuwe
gemeente en een gezamenlijke wijze van dienstverlening aan de inwoners. De gemeenten vinden het
belangrijk inwoners, maatschappelijke organisaties en
bedrijven daarbij te betrekken.
Steekproef
Daarvoor vindt steekproefsgewijs een onderzoek in
de vorm van een schriftelijke enquête plaats onder
inwoners, maatschappelijke organisatie en bedrijven.
Hiervoor is een marktonderzoeksbureau ingeschakeld.
De door de steekproef gekozen groep krijgt per brief
een inlogcode en een vragenlijst. De ontvanger kan
kiezen online of schriftelijk de vragenlijst in te vullen.
Deze vragenlijst is met een bijgevoegde retourenvelop
kosteloos terug te sturen.

Ook meedoen
Inwoners die per post geen vragenlijst hebben
gekregen, kunnen wel meedoen. Via de link
www.socioquest.nl/dalvragenlijst is de vragenlijst voor
inwoners in te vullen. Deze link is ook op de gemeentelijke websites – www.appingedam.nl, www.delfzijl.nl,
www.loppersum.nl – te vinden. Daarnaast kunt u
contact opnemen met het marktonderzoeksbureau
SocioQuest om de vragenlijst met retourenvelop toegestuurd te krijgen. Het onderzoeksbureau is bereikbaar
via helpdesk@socioquest.nl, telefoon: 050 - 205 30
(op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur). De vragenlijst
is tot en met 24 maart beschikbaar.
Breder beschikbaar
Naast voor inwoners is de vragenlijst ook breder
beschikbaar. Bedrijven en maatschappelijke organisaties krijgen zoveel mogelijk per e-mail de vragenlijst
toegestuurd. Ook de raadsleden, collegeleden en medewerkers van de drie gemeenten en van de gezamenlijke
werkorganisaties worden in het onderzoek betrokken.
Kader van nieuwe gemeente
Tijdens uiteenlopende bijeenkomsten die de gemeenten
in het voorjaar organiseren, zal het onderzoek naar visie
en dienstverlening onder de aandacht worden gebracht.
Met de uitkomsten van het onderzoek stellen de
gemeenten een visie op met de kernwaarden voor de
nieuwe gemeente Eemsdelta. Daarin is ook aandacht
voor de wijze waarop de gemeentelijke dienstverlening
en participatie vorm krijgen. Deze visie geeft de kaders
aan waarbinnen de gemeente Eemsdelta gaat werken.

