Weeknummer: 9

I Openbare raadsvergadering
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op
5 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent vanaf
19.00 uur welkom.
Onderstaande opiniërende agendapunten komen aan de
orde. In verband met ‘‘Meertmoand dialectmoand’’ doen we
agendapunt 19 in het Grunnings.
• Benoeming plaatsvervangend griffier,
mevrouw C.A.M. Bodewes.
• Afscheid leden Rekenkamercommissie DAL.
• Installatie nieuw raadslid, de heer P.T. van der Wal van het
CDA.
• Aanbevelingen en conclusies rapport
Rekenkamercommissies DAL over het financieel en fiscaal
beheer in de DAL gemeenten.
• QuickScan Rekenkamercommissies DAL over
informatiebeveiliging in de DAL-gemeenten.
• Bestemmingsplan Cultureel Erfgoed gemeente
Loppersum.
• Bijstelling begroting 2017 en actualisatie begroting 2018
Gemeenschappelijke Regeling Publieke Zorg & Zorg
Groningen.
• Verlenging contract BDO accountants.
• Afwegingskader- en kaderplan Openbare Ruimte.
• Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Groningen.
• (19) Onkosten in reken te bringen veur t opsporen en
oproemen van ontplofboare stovven oet Twijde
Wereldoorlog.
• Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe
raadsleden.
Spreekrecht
Insprekers kunnen ook het woord voeren. Aanmelden kan
tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de
loco-griffier, dhr. H. Speulman, 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.

Verkiezingen op 21 maart 2018
Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de
Sleepwet plaats. U
bepaalt op die dag
wie er plaats nemen
in de raad en
hoeveel zetels de
verschillende politieke partijen krijgen.
Ook stemt u voor of
tegen de Wet op de
inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017.
Hieronder vindt u belangrijke informatie over het stemmen.
Zelf stemmen
U ontvangt uw stempas uiterlijk 7 maart 2018 op uw
woonadres. Met deze pas kunt u in één van de zeven
stembureaus in de gemeente 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. Voor de gemeenteraadsverkiezing kunt u niet stemmen in een stembureau buiten
de gemeente Loppersum. U kunt dus voor deze verkiezing
geen kiezerspas aanvragen.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 16 februari 2018, herstellen voor- en achtergevel en
vervangen drie schoorstenen, Oude Schoolsterweg 21 in
Middelstum;
• 16 februari 2018, plaatsen containerwoning,
Zeerijperweg 1 in Loppersum.
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)
• 15 februari 2018, plaatsen carport, Dorpsweg 22 in
Westeremden;

• 15 februari 2018, verstevigen twee schoorstenen,
Wirdumerweg 32 in Loppersum;
• 16 februari 2018, plaatsen kleine windmolen,
Fraamweg 9 in Middelstum;
• 16 februari 2018, opschonen/hergraven zwetsloten en
dempen kleine tussensloten, Crangeweersterweg 4
in Stedum.
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 oktober 2017, slopen en herbouwen woning,
W.J. Dethmersweg 4 in Toornwerd.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

Afval uitgelicht: welk afval mag in de groene container?
Vanaf 1 januari 2018 is de afvalstoffenheffing veranderd.
In plaats van één vast bedrag per jaar, betaalt elk huishouden een ander tarief. Informatie over afval staat op
www.loppersum.nl/afval.

• Brood en kaaskorsten (zonder plastic)
• Tuinafval zoals onkruid, klein snoeiafval, kort geknipte
takken
• Gemaaid gras en bladeren
• Snijbloemen en kamerplanten

Groente- fruit- en tuinafval (GFT) wordt gratis ingezameld.
Het loont dus om GFT afval niet in de grijze container te
doen – dan betaalt u er namelijk wel voor. Hoe beter afval
gescheiden wordt, hoe makkelijker het wordt om afval
goed te verwerken en te recyclen. Goed voor het milieu
en goed voor uw portemonnee!

Mest en uitwerpselen van grote huisdieren en vee,
kattenbakkorrels, oud papier, boomstronken en dikke takken mogen niet in de groene container. Twijfelt u of het
afval er wel of niet in mag? Kijk voor meer informatie op
www.loppersum.nl/afval

Welk afval mag in de groene container?
• Schillen en resten van groente, fruit en aardappelen
• Resten van gekookt eten
• Vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes)
• Pinda- en notendoppen en eierschalen
• Theebladeren, theezakjes en filters met koffiedik

Nog even ter herinnering: groene en grijze containers
kunnen alleen geleegd worden als ze op de goede
manier worden klaargezet. Dus met de opening richting
de straat, met het deksel dicht en uit de buurt van obstakels. Is dat niet het geval, dan is het mogelijk dat uw container niet geleegd kan worden.

Stemmen bij volmacht
U kunt iemand anders voor u laten stemmen. Dit kan op
twee manieren:

• Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te
trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag
hij vervolgens zelf niet meer stemmen.

Onderhandse volmacht
Om een volmacht te geven voor de gemeenteraadsverkiezing moeten u en de gemachtigde beiden in de
gemeente Loppersum wonen en ieder een stempas
hebben ontvangen. U kunt iemand anders voor u laten
stemmen door de achterkant van uw stempas in te vullen
en te ondertekenen. Let er op dat u degene die voor u
stemt een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft naar
het stembureau.
Schriftelijke volmacht
In welke situaties kunt u een schriftelijke volmacht
verlenen?
• U wilt iemand machtigen nog voordat u uw stempas
heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het
buitenland verblijft.
• U heeft geen identiteitsbewijs of uw identiteitsbewijs is
op 21 maart 2018 langer dan 5 jaar verlopen.

Aanvragen schriftelijke volmacht
U kunt een volmachtbewijs aanvragen door middel van
een aanvraagformulier. Dit formulier staat op
www.loppersum.nl/verkiezingen. U kunt het formulier
ook afhalen in het gemeentehuis. U en de persoon die
voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van het
aanvraagformulier in. Het ingevulde formulier stuurt u
vervolgens naar het gemeentehuis. Dat kan digitaal via
gemeente@loppersum.nl of per post:
Gemeente Loppersum
KlantContactCentrum, bureau verkiezingen
Postbus 25, 9919 ZG Loppersum

Voorwaarden
• U kunt alleen een volmachtbewijs aanvragen in de
gemeente waar u staat geregistreerd. De gemachtigde
moet ook in dezelfde gemeente wonen.
• De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd.
• De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever
tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
• De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers
stemmen.

Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk 16 maart 2018 bij de
gemeente binnen zijn. Als het verzoek is goedgekeurd,
ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij
namens u kan stemmen op de dag van de stemming.
Uw stempas is daarmee niet meer geldig.
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*

I Werk in uitvoering 26 februari – 5 maart
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Garrelsweer
• De Hoeksmeersterweg is gestremd van 19 februari t/m
9 maart van 8.00 tot 17.00 uur in verband met het snoeien
van bomen.
Contactpersoon: R. van der Wal, 06-55134483.
Loppersum
• Sloopwerkzaamheden en tijdelijke inrichting van het pand
aan de Hogestraat 4.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Middelstum
• Voorbereidende werkzaamheden voor de sloop en
aanpassing terrein basisschool Klim-op aan de
Zuiderstraat 1.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Stedum
• Werkzaamheden realisatie haven Stedum. Moarstee blijft
bereikbaar.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
‘t Zandt
• Kruispunt Molenweg/Hoofdstraat is toegankelijk voor al het
verkeer. De Hoofdstraat is gestremd ter hoogte van het
kruispunt Lissebonsepad. Lissebonsepad en de Kerklaan
zijn te bereiken via het kruispunt Hoofdstraat/Kerklaan.
Kruising Hoofdstraat /Oosterstraat richting Zijldijk is
toegankelijk.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

Like ons op Facebook:

facebook.com/gemeenteloppersum

• 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
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 en meer informatie vindt u op
www.loppersum.nl/verkiezingen. Uitgebreide informatie
over de verkiezingen kunt u ook vinden op
www.kiesraad.nl.

I Raadgevend referendum
Bij het referendum stemt u voor of tegen de Wet op de
inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017. Het Referendum
is landelijk, er gelden andere voorwaarden dan bij de
gemeenteraadsverkiezingen:
• U heeft de Nederlandse nationaliteit
• U bent 18 jaar of ouder op 21 maart 2018.
• U staat ingeschreven in de basisregistratiepersonen
(BRP) en u mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
Indien u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar
u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Hiermee
kunt u in heel Nederland stemmen. Meer informatie
hierover vindt u op www.referendum-commissie.nl.

