Weeknummer: 12

I Openbare raadsvergaderingen 26 en 28 maart

I Aanvragen en vergunningen in het kader van

De openbare vergaderingen van de gemeenteraad van 26
en 28 maart starten om 19.30 uur in het gemeentehuis,
Molenweg 12 in Loppersum. U bent vanaf 19.00 uur
welkom.

de WABO
Meer informatie: 0596-548200.

26 maart
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Voorstel “onderzoek “geloofsbrieven nieuw benoemde
raadsleden en rechtmatigheid verkiezingen.
• Afscheid van de raadsleden die niet terugkeren in de
gemeenteraad.
28 maart
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Afleggen eed of gelofte door de benoemde en toegelaten
raadsleden.
• Het benoemen van een tijdelijk voorzitter van het
presidium.
De volledige agenda’s van deze vergaderingen zijn te
vinden op www.loppersum.nl.
Beluister deze raadsvergaderingen via internet
Deze raadsvergaderingen zijn live te beluisteren via
www.loppersum.nl/raadlive. De uitzendingen beginnen beide
vergaderingen 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.

I Uitnodiging verkiezingsavond gemeente
Loppersum
Op woensdag 21 maart opent de gemeente Loppersum
vanaf 21.00-00.00 uur de deuren van het gemeentehuis
voor iedereen die de uitslagen van de verkiezingen wil
volgen.
Aanwezigen kunnen onder het genot van een hapje en
drankje via een televisiescherm de landelijke en regionale
ontwikkelingen volgen. Zodra de uitslagen van de
stembureaus van onze gemeente bekend zijn worden
deze op een groot scherm getoond. U kunt de uitslagen
ook nalezen op www.loppersum.nl.

Aanvragen omgevingsvergunning
(datum is datum ontvangst):
• 7 maart 2018, bouwen van een garage, Huizingerweg 60
in Westeremden;
• 8 maart 2018, plaatsen van een mantelzorgwoning,
Fromaweg 20 in Wirdum;
• 8 maart 2018, vervangen van een dak, Honderdsterweg 7
in Zijldijk;
• 10 maart 2018, bouwen van een (tijdelijke)
mantelzorgwoning, Zeerijperweg 3 in Loppersum;
• 11 maart 2018, bouwen van een woning, Rondweg 19 in
Leermens;
• 12 maart 2018, verbreden van dammen aan het perceel
bouwland naast de Wirdumerweg 77 in Loppersum.
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):
• 12 maart 2018, verbouwen van een woning, Bosweg 9 in
Loppersum.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het

I Openbare bekendmaking
Op vrijdag 23 maart is er een openbare zitting van het
centraal stembureau waarin de uitslag van de verkiezing
wordt bekendgemaakt. Deze bekendmaking is om 10:00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van
harte welkom.
I Stemmen
U heeft uw stempas ontvangen op uw woonadres. Met
deze pas kunt u in één van de zeven stembureaus in de
gemeente uw stem uitbrengen.
Legitimatiebewijs
U dient zich in het stembureau te legitimeren. U kunt hiervoor uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs gebruiken.
Deze documenten mogen voor deze verkiezing maximaal
5 jaar zijn verlopen.
Stemmen bij volmacht
U kunt iemand anders voor u laten stemmen. Dit kan op
twee manieren:
• 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

college van B&W van de gemeente Loppersum, Postbus
25, 9919 ZG Loppersum.

I Compostactie bij de milieustraat
Op zaterdag 24 maart kunnen inwoners van de gemeente
Loppersum gratis 40 liter zakken compost ophalen bij de
Milieustraat in Usquert tussen 9.00-12.00 uur. Hiervoor
geldt: maximaal 10 zakken per klant en Op=Op!
In verband met deze compostactie is het op 24 maart niet
mogelijk om afval te brengen.
U kunt elke werkdag afval brengen van 8.00-16.00 uur en
de eerste zaterdag van de maand van 8.00-12.00 uur. Meer
informatie vindt u op www.loppersum.nl.
I Werk in uitvoering 19 maart – 26 maart
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Garrelsweer
• Werkzaamheden kabel en leidingen van
Enexis in de Bovendijks in Garrelsweer.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139
Loppersum
• Sloopwerkzaamheden en tijdelijke inrichting van het pand
aan de Hogestraat 4.
• Vanaf maandag 26 maart is de Stationslaan gestremd voor
alle verkeer i.v.m. de start van de riolerings- en

stemt een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft naar
het stembureau.
• Schriftelijke volmacht
Het is niet meer mogelijk om een schriftelijke volmacht te
geven. Deze aanvraag had uiterlijk 16 maart 2018 bij de
gemeente binnen moeten zijn.
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.
• Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te
trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag
hij vervolgens zelf niet meer stemmen.

I Stemlocaties
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*

reconstructiewerkzaamheden. Voetgangers kunnen
gebruik maken van het voetpad aan één zijde.
Huisartsenpraktijk Booij & Wierenga is bereikbaar via de
Parallelweg.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Middelstum
• Voorbereidende werkzaamheden voor de sloop en
aanpassing terrein GBS De Klim-op aan de Zuiderstraat 1.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Stedum
• Werkzaamheden realisatie haven Stedum. Moarstee blijft
bereikbaar.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Westeremden
• Dinsdag 20 en woensdag 21 maart Pastorieweg 26
gestremd i.v.m. vervangen schoorsteen.
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
‘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

I 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.

