Weeknummer: 21

I Openbare raadsvergadering op 27 mei
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
maandag 27 mei 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
U bent vanaf 19.00 uur welkom.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Projectenboek Ruimtelijke Zaken
• Actuele Grondexploitatie
• Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer
• Financiële stukken Gemeenschappelijke Regelingen
Spreekrecht
Insprekers kunnen alleen het woord voeren over de
opiniërende agendapunten en over de niet geagendeerde
agendapunten. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur
op de dag van de vergadering bij de griffie, via
griffie@loppersum.nl of via 0596-548200.
Beluister de raadsvergadering via internet
Deze raadsvergadering is live te beluisteren via
www.loppersum.nl/raadlive. De uitzending begint
om 19.30 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)
• 4 mei 2019, bouwen van een mantelzorgwoning aan de
Zeerijperweg 3 in Loppersum;
• 13 mei 2019, bouwen van woning,
Borglanden (bouwnummer 12) in Stedum;
• 14 mei 2019, bouwen van vrijstaande woning,
Zuidrand kavel 26 in Middelstum;
• 14 mei 2019, uitvoeren van onderhoud aan pand,
Burgemeester van Ankenweg 8 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)
• 10 mei 2019, bouwen van noodwoning,
Kolholsterweg 1 in Zijldijk;
• 13 mei 2019, vervangen van de in 2016/2017
aangebrachte gevels, Oostersingel 13 t/m 35 en
Oosterstraat 24, 26, 34 en 36 in 't Zandt;
• 13 mei 2019, uitbreiden van pand,
Wierdeweg 9 in Leermens;
• 13 mei 2019, bouwen van vrijstaande garage,
Stedumerweg 14 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.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 29 april 2019, verwijderen van 7m2 asbesthoudend
materiaal van perceel, Zeedijken 18 in Loppersum;
• 7 mei 2019, verwijderen van asbestcementpijpen 1ste en
2de verdieping en slopen schoorstenen, Lutjerijp 2 in
Leermens;
• 7 mei 2019, verwijderen van asbesthoudend materiaal uit
schoorsteen, Wierdeweg 16 in Leermens;
• 8 mei 2019, verwijderen van asbesthoudende golfplaten
van schuur, Vlaslaan 1 in Middelstum;
• 9 mei 2019, verwijderen van asbesthoudend
plaatmateriaal van perceel, Schoolstraat 8 in Middelstum;
• 10 mei 2019, slopen van schuur en verwijderen van
asbest, Wijmersweg 2 in Garrelsweer.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.
Milieumelding (datum is datum ontvangst)
• 6 mei 2019, starten van melkveehouderij en
akkerbouwbedrijf (nieuwe melding voor bestaand bedrijf),
Vierburenweg 11 in Westeremden.
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 Financiële tegemoetkoming voor hoge
zorgkosten
Inwoners die te maken hebben met hoge zorgkosten als
gevolg van een ziekte of beperking, kunnen jaarlijks een
tegemoetkoming van t 200,- aanvragen als zij kampen met
meerkosten. Meerkosten zijn kosten waar iedereen mee te
maken heeft, maar die aantoonbaar extra hoog uitvallen
voor zieken of mensen met een beperking. Aanvragen
kunnen ook gedaan worden met terugwerkende kracht voor
de jaren 2016, 2017 en 2018. Indienen kan tot 1 juli 2021.
Lees meer via www.loppersum.nl of neem rechtstreeks
contact op met de gemeente via 0596-548200 of
gemeente@loppersum.nl.
I Marktplein Loppersum afgesloten op 23 mei
Op donderdagmorgen 23 mei 2019 organiseert de Zorgcoöperatie Loppersum op het Marktplein een fietsclinic voor
65+. Daarvoor is het plein die ochtend afgesloten voor het
verkeer, zodat de deelnemers rustig en veilig mee kunnen
doen aan de clinic. Omwonenden wordt gevraagd om hun
auto die ochtend niet op het plein te parkeren.

I Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein
op 24 mei
De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 24
mei 2019 om 09.00 uur in het gemeentehuis van
Appingedam, kamer 35. De belangrijkste onderwerpen van
deze vergadering zijn dit keer vertrouwelijk en zullen daarom in een besloten vergadering behandeld worden. Binnen
het openbare gedeelte is er een voorbespreking voor 28
juni a.s., wanneer de wethouders van het Sociaal Domein in
de vergadering een toelichting zullen geven op het beleid
en vragen beantwoorden. De complete agenda staat op
www.loppersum.nl. Wilt u deze vergadering bijwonen, dan
dient u zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering
te melden bij het secretariaat via
daladviesraad@gmail.com. Graag met vermelding van het
onderwerp van spreekrecht. Het spreekrecht per persoon
bedraagt maximaal 5 minuten.

I Werk in uitvoering 13 mei – 20 mei
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Garrelsweer
Werkzaamheden pad naar de begraafplaats
Herstraten molgoten, parkeerplaats en afwerken bermen week 21 en 22.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Garsthuizen
Bermen afwerken pad naar Smydingheweg 22
Bermen afwerken - week 21.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Pompsterweg. Het Jaagpad blijft via deze omleidingsroute
bereikbaar.
Contactpersoon: J. de Groot, 0596-548200.
Herstraten voetpad Hemonystraat
Er is gestart met het herstraten van het voetpad voor de
woningen van nummers 1 t/m 25.
Contactpersoon: H. Ronde 06-12682366.
't Zandt
Herinrichting 't Zandt - fase 3
• Vinkenstraat: rioleringswerkzaamheden.
• Hoofdstraat Zuidzijde: vervangen waterleiding.
• Hoofdstraat Zuidzijde: ter hoogte van Gerard van
Damstraat saneringswerken trottoir.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Sloop 14 woningen Hink Oostingstraat
Voorbereidende sloopwerkzaamheden.
Contactpersoon: D. Bosch 06-41160525.
Zeerijp
Vervangen openbare verlichting
In Zeerijp wordt de openbare verlichting vervangen.
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.
Buiten de bebouwde kom
Aanbrengen belijning diverse wegen
Op diverse wegen wordt vanaf week 21 tweezijdige belijning
aangebracht.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
Meer informatie leest u op
www.loppersumversterkt.nl/gemeentehuis.
Herstraten voetpaden Fruitlaan (asfalt gedeelte),
Bessentuin en Pruimenhof
In week 19 is de Fruitlaan, Bessentuin en Pruimenhof
geasfalteerd. In week 21 zullen de werkzaamheden verder
worden afgewerkt door een halve wegafzetting zal er enige
hinder zijn.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Middelstum
Stremming Fraamklap-brug
In verband met de vervanging van de brug Fraamklap is de
Fraamweg, het gedeelte tussen de Onderdendamsterweg
en het Jaagpad, gestremd t/m week 26. Er is een omleiding
ingesteld via de Fraamklapsterweg, Boerdamsterweg,

Van 6 t/m 15 mei zijn we met busje Neef Herbert naar
Middelstum geweest om van inwoners te horen wat zij
nodig hebben om goed te kunnen leven. De komende
maanden komen we naar álle Lopster dorpen toe met
deze zelfde vraag. Lees meer over de actie
"Aanschuiven in…" op www.loppersum.nl.

Informatie over verkiezing Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019
Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen
voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het
Europees Parlement.
Stemmen met stempas en identiteitsbewijs
Om overal in Loppersum te kunnen stemmen heeft u
een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u
gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas
kunt u uw stem niet uitbrengen. Vergeet daarom niet uw
stempas mee te nemen. Bent u uw stempas kwijtgeraakt dan kunt u, uiterlijk woensdag 22 mei 2019, tot
12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij het
KlantContactCentrum. Heeft u uw 'oude' stempas weer
gevonden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan
alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen
naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee
(bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U
bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het
stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Waar kunt u stemmen
In de gemeente Loppersum mag u in elk stemlokaal
binnen de gemeente stemmen. Op de stempas staat de
naam van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent
niet verplicht om daar te stemmen. Als u dat wilt, kunt u
in een ander stemlokaal stemmen. Er zijn zeven stem-

bureaus in de gemeente Loppersum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gemeentehuis, Molenweg 12, Loppersum
Dorpshuis Weersterheem, Stadsweg 76-A, Garrelsweer
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

De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Stempas kwijt of niet ontvangen?
Mocht u uw stempas kwijtraken, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen in het gemeentehuis. Een mondeling verzoek kan gedaan worden tot 22 mei 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 verliest na woensdag 22
mei 12.00 uur, dan kunt u donderdag 23 mei 2019 niet
stemmen.
Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u
stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan
kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze per-

soon mag namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde
van uw stempas kunt u de naam invullen van degene
(gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde
kan iedereen zijn die in de gemeente Loppersum woont en
ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag
per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen
en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Het afgeven van de machtiging kan tot en met de
dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldig identiteitsbewijs ook een
kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Stemmen met een kiezerspas / u wilt stemmen in een
andere gemeente
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente
in Nederland wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas
nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar
het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met deze kiezerspas
kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in
Nederland. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas
kan tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met het
KlantContactCentrum van de gemeente Loppersum
via 0596-548200 of gemeente@loppersum.nl.
De openingstijden staan op
www.loppersum.nl/openingstijden.
Meer informatie over de verkiezing staat op
www.loppersum.nl/verkiezingen.

