Weeknummer: 10

I Commissievergadering 12 maart 2018
De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 12 maart om 20.00 uur in het gemeentehuis.
U bent vanaf 19.30 uur welkom.
Het volgende agendapunt komt aan de orde:
• Positief Jeugdbeleid gemeente Loppersum
De volledige agenda kunt u vinden op www.loppersum.nl.
Spreekrecht
Insprekers kunnen ook het woord voeren. Aanmelden kan
tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering via de
loco-griffier, dhr. H. Speulman, griffie@loppersum.nl of via
0596- 54 82 00.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 21 februari 2018, verkleinen kassencomplex,
D. Triezenbergstraat 22 in Stedum;
• 21 februari 2018, verbouwen woning (inpandig),
Molenweg 32 in Loppersum;
• 22 februari 2018, verbouwen woning,
Huizingerweg 45 in Westeremden;
• 23 februari 2018, vergroten woning,
Wijmersweg 77 in Loppersum;
• 25 februari 2018, plaatsen stacaravan (tijdelijk),
Molenweg 1 in Westeremden;
• 26 februari 2018, samenvoegen van twee wisselwoningen
tot één, Zwarte Laan 1a en 3 in Loppersum;
• 26 februari 2018, verbouwen woning,
Lopsterweg 11 in Stedum;

• 26 februari 2018, samenvoegen van zes wisselwoningen
tot drie, Ooststrand 2 en 4, 8 en 10, 3 en 5 in Middelstum;
• 27 februari 2018, vervangen schoorsteen,
Schoolstraat 13 in Middelstum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 26 februari 2018, bouwkundig versterken
rijksmonumentale kerktoren, Stadsweg 31 in Garrelsweer.
Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
(datum is datum verzending)
• 23 februari 2018, starten Bed and Breakfast,
Dorpsstraat 33 in Oosterwijtwerd.
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)
• 5 januari 2018, bouwkundig versterken school,
Huizingerweg 7A in Westeremden.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Milieumeldingen
• 15 januari 2018, starten bedrijf met dagbesteding voor
mensen met een beperking, Jaagpad 6 in Middelstum;
• 25 januari 2018, veranderen van bedrijf met uitbreiden
van faciliteiten (kleinschalig kamperen en verblijf van
2 personen voor begeleid wonen),
Stedumerweg 7 in Loppersum;
• 12 februari 2018, veranderen van bedrijf met een nieuwe
bewaarloods (vervangen nieuwbouw),
Huizingerweg 41 in Westeremden.
Het bedrijf/de bedrijven valt/vallen onder de algemene
landelijke milieuregels ter bescherming van het milieu.
Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.

I Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet
Bussemaker, maakt bekend dat zij voornemens is 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 voornemens is een archeologische monumentenvergunning te verlenen voor:
• het bouwen van een woning (incl. fundering) op het perceel met de kadastrale aanduiding: Loppersum E-1506
(Rijksmonumentnummer 45745/ Locatie Spriknust in
Loppersum). In dit kader ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage van 6 maart 2018 tot 17 april

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.

2018 in het gemeentehuis in Loppersum. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen bij
het college worden ingediend.
• werkzaamheden aan de fundering op het perceel met de
kadastrale aanduiding: ’t Zandt B-693
(Rijksmonumentnummer 45221/Locatie Wierdeweg 4 in
Leermens). In dit kader ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage van 6 maart 2018 tot 17 april
2018 in het gemeentehuis in Loppersum. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen bij
het college worden ingediend.

I Ophaaldagen klein chemisch afval (KCA)
Op maandag 26 en dinsdag 27 maart kunnen inwoners van
de gemeente Loppersum zich aanmelden voor het gratis
aan huis laten ophalen van klein chemisch afval.
U kunt zich opgeven tot 10 dagen vooraf via Afvalbeheer
Noord-Groningen, telefoonnummer 0595-423190.
Meer informatie is te vinden op www.loppersum.nl/afval.
I Belangrijke informatie voor Wmo-pashouders
Vanaf maandag 9 april 2018 gaat Publiek Vervoer
Groningen Drenthe van start. De gemeente Loppersum en
alle andere gemeenten in Groningen en Drenthe zijn hier in
vertegenwoordigd. Wij werken nauw samen met de
provincies, het OV-bureau Groningen Drenthe en reizigersgroepen. Het Wmo-vervoer valt ook onder publiek vervoer.
UVO Vervoer
Tot nu toe verzorgde UVO Vervoer samen met Van
Dijk/Connexxion het Wmo-vervoer in Noord Groningen.
Vanaf 9 april rijdt UVO Vervoer in de hele regio Noord
Groningen en rijdt Connexxion onder andere in de stad
Groningen. Voor de inwoners van Ten Boer, Loppersum,
Appingedam en Delfzijl betekent dit een nieuw gezicht.
Let in maart op uw brievenbus
In de maand maart krijgt u een nieuwe Wmo-pas en meer
informatie toegestuurd. De oude pas is vanaf 9 april niet
meer geldig. Heeft u met Pasen nog geen Wmo-pas
ontvangen? Neem dan contact met ons op via 0596-548200.
Kom kennis maken met de vervoerder
Op maandag 12 maart kunt u onder het genot van een
kopje koffie of thee, kennis maken met UVO vervoer.
Zij staan voor u klaar om vragen te beantwoorden en de
voertuigen met het nieuwe logo te tonen. In alle gemeenten
vindt u de vervoerder op de parkeerplaats voor het
gemeentehuis.
• Ten Boer – maandag 12 maart - 10.00 uur tot 11.30 uur.
• Delfzijl – maandag 12 maart - 12.30 uur tot 14.00 uur.
• Uithuizen – maandag 12 maart - 15.00 uur tot 16.30 uur.

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 Vrijwilligers starten met verdrijven van roeken
in Middelstum, Loppersum en Stedum
In de dorpen Middelstum, Loppersum en Stedum is de
aanwezigheid van grote zwermen roeken een ergernis van
veel inwoners. We proberen ze te verdrijven en hopen dat
ze gaan nestelen en broeden in bossages die liggen in een
landelijke omgeving zonder gebouwen. In opdracht van de
gemeente gaat een groep vrijwilligers de komende weken
aan de slag met het verdrijven van roeken in de drie
dorpen. Aan het einde van de dag -bij het invallen van de
duisternis- gaan de vrijwilligers met megafoons en VAP’s
(Vogel Afweer Pistolen) op pad. De megafoons bootsen het
geluid van een roek na. De VAP’s geven een knallend
geluid. Het doel hiervan is om onrust te creëren bij de
vogels. Deze middelen zorgen voor minimaal overlast bij
mens en andere dieren. De maatregelen zijn toegestaan
volgens de Wet natuurbescherming. Voor vragen of bij
eventuele overlast kunt u contact opnemen met het
KlantContactCentrum van de gemeente Loppersum via
gemeente@loppersum.nl of 0596-548200.

I Werk in uitvoering 5 maart – 12 maart
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
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
• Bomenkap ten behoeve van tweede fase Herinrichting
‘t Zandt. Hoofdstraat tussen Molenweg en dorpsentree
richting Zijldijk;
• 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.

• 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.

