Weeknummer: 11

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 27 februari 2018, vervangen dakopbouw,
Stadsweg 95 in Garrelsweer;
• 1 maart 2018, realiseren inrit, Delleweg 2 in Stedum;
• 6 maart 2018, bouwkundig versterken schuurdeel,
Dorpsweg 15 in Westerwijtwerd.
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)
• 12 februari 2018, aanpassen schoorsteenkanalen,
Bedumerweg 39 in Stedum;
• 1 maart 2018, verbouwen woning (inpandig),
Molenweg 32 in Loppersum;
• 1 maart 2018, aanleggen parkeervoorziening bij spoorzone
Stedum, nabij Stationsstraat 2 in Stedum;

• 2 maart 2018, plaatsen tweetal chalets,
Tolweg 10 in Zeerijp;
• 7 maart 2018, vergroten kantoorpand,
Heerestraat 32 in Middelstum.
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 2018, realiseren toiletruimte bij de molen,
Borgweg 59 in Zeerijp.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Horeca
Aan Stichting Beheer Sportcomplex Bosweg in Loppersum
is vergunning onder voorwaarden verleend voor het
bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende dranken
voor gebruik ter plaatse voor de inrichting Bosweg 27 te
Loppersum. Verzonden 6 maart 2018.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken binnen zes weken na de dag waarop het
besluit bekend is gemaakt, een beroepschrift indienen bij de
administratieve rechter (Rechtbank Noord-Nederland,
locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen).
Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden
ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld
in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar
voren heeft gebracht.
De vergunning ligt voor belanghebbenden ter inzage in het
gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken kan een
afspraak worden gemaakt via www.loppersum.nl, aan de
balie of telefonisch via 14 05 96. Informatie krijgt u bij de
Werkorganisatie DEAL-gemeenten via telefoonnummer
(0596) 639700.

Verkiezingen op 21 maart 2018
Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend 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 Verkeersmaatregelen tijdens Sunsation
Tijdens Sunsation 2018 (op 16, 17, 23 en 24 maart) gelden
een aantal verkeersmaatregelen in het dorp Middelstum die
met borden worden aangegeven. Er zijn verkeersregelaars
aanwezig om de toe- en afstroom van bezoekers in goede
orde te regelen. De Hippolytuslaan is afgesloten voor auto’s
van bezoekers aan het muziekfestival. Op deze weg geldt
een stopverbod, omdat deze route door hulpdiensten wordt
gebruikt om bij een incident naar de feesttent te rijden.
Daarnaast geldt in de Hippolytuslaan en in de Colpende
een wegsleepregeling. Ook dat is met borden aangegeven.

I Geen alcohol op straat tijdens Sunsation
In de gemeente Loppersum is het op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening verboden op of langs
openbare wegen alcoholhoudende dranken te drinken. Ook
mag men geen ongeopende flessen, blikjes en dergelijke
met alcoholhoudende drank bij zich hebben als men de
bedoeling heeft die in het openbaar op te drinken. Voor de
goede orde wijzen wij de bezoekers van Sunsation 2018
erop dat de politie buiten de feesttent aan de Oosterburen,
maar ook buiten het dorp Middelstum, zal toezien op dit
verbod en niet zal aarzelen om bekeuringen te geven en
blikjes en flessen in beslag te nemen.
I Haventerrein Stedum compleet vernieuwd
Het haventerrein in Stedum ondergaat een flinke
opknapbeurt. Na intensief overleg tussen inwoners,
gebruikers van het terrein en de gemeente Loppersum is
een plan gemaakt voor de herinrichting van het
haventerrein. De werkzaamheden zijn naar verwachting
eind maart afgerond. De gemeente Loppersum is
verantwoordelijk voor het basisplan waarbij het plein wordt
voorzien van een opvallend mozaïektapijt van gebakken
klinkers. Aan de waterkant komt een lange wandelkade.
Het haventerrein kent veel gebruikers en alle betrokkenen
hebben meegedacht aan de plussen. Dit zijn de extra’s die
bovenop het basisplan komen. Deze ideeën en plannen zijn
ontstaan na diverse werksessies in het dorp. Inwoners zijn
meerdere keren uitgenodigd om mee te denken. Dit heeft

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*

ertoe geleid dat de jeu de boules baan wordt verplaatst en
dat verenigingsgebouw Moarstee een prominentere plek
krijgt. Met een boothelling en kanorol krijgt ook de
vaarrecreatie een impuls. De wensen van de scouting
worden vervuld met de bouw van een vuurplaats.
In afstemming met Landschapsbeheer Groningen wordt
er een bloemenrand gerealiseerd langs het bos. Andere
verfraaiingen zijn een kunstwerk, passende verlichting en
buitenmeubilair. Het terrein was door de vele functies al
belangrijk voor de inwoners. Door de herinrichting is het
straks ook voor de toerist of voorbijganger een aangename
plek om te recreëren.

I Werk in uitvoering 12 maart – 19 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
• 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.

