Weeknummer: 12

I Openbare raadsvergadering donderdag 28
maart 2019
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
donderdag 28 maart 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda van deze vergadering staat op
www.loppersum.nl.

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)
• 6 maart 2019, voor het bouwen van een schuur aan de
Hoofdstraat 88 in 't Zandt;
• 7 maart 2019, voor het dempen van sloten aan de
Crangeweersterweg 4 in Stedum.
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)
• 11 maart 2019, voor het bouwkundig versterken van het
gemeentehuis aan de Molenweg 12 in Loppersum;
• 11 maart 2019, voor het restaureren van het koets- en
lijkenhuisje aan de Stationsweg 31 in Stedum;
• 11 maart 2019, voor het bouwen van een antennelocatie
nabij de Dijkumerweg 3 in Garsthuizen (locatie 61).
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)
• 11 januari 2019, voor het plaatsen van een (tijdelijke)
antennemast aan de Pompsterweg 3 in Middelstum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 1 maart 2019, voor het verwijderen van asbesthoudende
buis uit het pand aan de Fivelweg 29 in Zijldijk;
• 5 maart 2019, voor het verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning en schoorsteen aan de
Weverijweg 4 in Garsthuizen.
• 5 maart 2019, voor het slopen van de voormalige
bibliotheek en het verwijderen van asbesthoudende
materialen aan de Coendersweg 22 in Middelstum.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.
Milieumelding (datum is datum ontvangst)
• 27 februari 2019, voor het veranderen van een bedrijf met
kleine windturbine aan de Weersterweg 14 in Stedum.
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 Kennisgeving besluit WABO, uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Loppersum maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben
verleend voor het brandveilig in gebruik nemen van het
kindcentrum aan de Schoolstraat 5 in Loppersum.
De vergunning bestaat uit het brandveilig gebruiken van
een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub d Wabo).

I Cliëntervaringsonderzoek Wmo

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen
van 19 maart 2019 tot 30 april 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.

Anoniem en vrijwillig
Deelname aan het cliëntervaringsonderzoek is geheel
vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet
worden herleid naar individuele personen. Het onderzoek
wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het
Onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

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.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).

Denk mee over de energievisie!
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
maken in 2019 gezamenlijk een energievisie. Met deze
energievisie bepalen zij samen met inwoners welke
stappen gezet moeten worden om uiterlijk in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. De energievisie gaat vooral
over de ruimtelijke invulling van duurzame energie.
Concreet betekent dit: welke gebieden in de woonomgeving zijn geschikt voor welke duurzame energiebronnen?
Sessies in Middelstum en 't Zandt
De drie gemeenten willen een maatschappelijk gedragen
energievisie. Samen met inwoners wordt een visie
ontwikkeld om daarmee afgewogen besluiten te kunnen
nemen over nieuwe projecten voor duurzame energieopwekking. Inwoners worden daarom uitgenodigd om mee
te denken. Er zijn al meerder sessies gehouden. In de
gemeente Loppersum staan nog twee sessies gepland:
• Maandag 18 maart, Vita Nova in Middelstum, 19.30 uur.
• Woensdag 27 maart, Dorpshuis in 't Zandt, 19.30 uur.
Vul een online enquête in
Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wél uw mening
laten horen? Vul dan de online enquête in via
www.energievisieadl.nl.

In april 2019 wordt het cliëntervaringsonderzoek Wmo
gehouden. Gemeenten zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om jaarlijks de ervaring
van hun Wmo-cliënten te meten.
Waarover gaat het onderzoek?
De gemeente Loppersum wil graag weten wat inwoners, die
ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo, daar van vinden.

Hoe kunt u deelnemen?
Binnenkort worden Wmo-cliënten met een willekeurige
steekproef geselecteerd. Zij ontvangen een uitnodiging met
een schriftelijke vragenlijst. Het is ook mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen.
Heeft u vragen naar aanleiding van het onderzoek?
Neem dan contact op met Wmo-Loket van de gemeente
Loppersum via 0596-548200. Meer informatie leest u op
www.loppersum.nl.

I Werk in uitvoering 18 maart – 25 maart
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Garsthuizen
Inspectie en reiniging riolering
De riolering in de volgende straten worden gereinigd en
geïnspecteerd: Karshofweg, Kuiperijweg, Nieuwstad,
Roperijweg, Smydingheweg, Sijmensoord, Walkumaweg en
Weverijweg.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
Ontgraven van een kelder onder het gemeentehuis
ten behoeve van het bouwkundig versterken van het
gemeentehuis.
Contactpersoon: gemeente Loppersum, 0596-548200.
Meer informatie leest u op
www.loppersumversterkt.nl/gemeentehuis.
Herstraten voetpaden Fruitlaan (asfalt gedeelte), Bessentuin
en Pruimenhof
Op 20 maart wordt gestart met het herstraten van de voetpaden en opnieuw stellen van de trottoirbanden langs de
Fruitlaan (asfalt gedeelte), Bessentuin en de Pruimenhof.
Door een halve wegafzetting zal er enige hinder zijn.
Het asfalt van de Fruitaan, Bessentuin en Pruimenhof wordt
in een later stadium vernieuwd.
Contactpersoon: H.Ronde 06-12682366.

Inspectie en reiniging riolering
De riolering in de volgende straten worden gereinigd en
geïnspecteerd: 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 12.
Contactpersoon: bouwbedrijf Rottinghuis, 050-3185333.
Stremming Fraamklap-brug
In verband met de vervanging van de brug Fraamklap is de
Fraamweg, het gedeelte tussen de Onderdendamsterweg
en het Jaagpad, gestremd vanaf week 4 tot en met week
26. Er is een omleiding ingesteld via de Fraamklapsterweg,
Boerdamsterweg, Pompsterweg. Het Jaagpad blijft via deze
omleidingsroute bereikbaar.
Contactpersoon: J. de Groot, 0596-548200.
Inspectie en reiniging riolering
De riolering in de volgende straten worden gereinigd en
geïnspecteerd: Klaproosstraat, Groensingel, Meidoornlaan,
De Bosrand, Berkenlaan, Plataanlaan, Colpende,
Florastraat, Hippolytuslaan, Oosterburen, Streekje,
Plataanlaan, Esdoornlaan, Klaproosstraat, Groensingel,
Onno van Ewsumlaan, Gela Manningalaan en Ticheldobbe.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Westeremden
Inspectie en reiniging riolering
De riolering in de volgende straten worden gereinigd en
geïnspecteerd: Huizingerweg, Pastorieweg, en Molenweg.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Zeerijp
Stremming Dijkumerweg
Op 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 12 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.

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 heeft uiterlijk op 6 maart 2019 op uw woonadres uw
stempas(sen) ontvangen. 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 heeft u
onlangs ontvangen 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. 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:

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.

• 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

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

• 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. 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

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.

