Weeknummer: 16

I Openbare raadsvergadering
De openbare vergadering van de gemeenteraad is op 23
april om 19.30 uur in het gemeentehuis (onder voorbehoud).
U bent vanaf 19.00 uur welkom.
De volgende opiniërende agendapunten komen aan de
orde:
• Installatie mevrouw Oldenhof als raadslid
• Onderzoek geloofsbrieven kandidaat wethouders
• Verlenen ontheffing vereiste van ingezetenschap
wethouder
• Verkiezing van de wethouders
• Installatie van de wethouders
• Onderzoek geloofsbrieven en toelating tot de raad nieuwe
raadsleden
• Installatie nieuwe raadsleden
• Benoeming fractieassistenten
• Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad
• Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
raadscommissie
• Bespreking coalitieakkoord 2018-2021
• Tijdsbestedingsnorm wethouders
Spreekrecht
Insprekers kunnen alleen het woord voeren over de
geagendeerde punten. Aanmelden kan hiervoor tot
12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier
mevrouw C.A.M. Bodewes via griffie@loppersum.nl of
via 0596- 54 82 00.
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
Meer informatie: 0596- 548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 05 april 2018, plaatsen container (tijdelijk),
W.J. Dethmersweg 4 in Toornwerd;
• 08 april 2018, aanleggen helling,
Kleine Weg 2 in Westeremden.
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)
• 06 april 2018, realiseren toiletruimte bij de molen, Borgweg
59 in Zeerijp;

• 09 april 2018, plaatsen mantelzorgwoning,
Fromaweg 20 in Wirdum;
• 09 april 2018, verkleinen kassencomplex, D.
Triezenbergstraat 22 in Stedum;
• 09 april 2018, bouwkundig versterken woning,
Zeerijperweg 1 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.
Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 27 februari 2018, vervangen schoorsteen,
Schoolstraat 13 in Middelstum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.
Milieumeldingen
• 15 maart 2018, starten tijdelijke opslag van vaste mest,
Fraamweg 4 in Middelstum.
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 Vaststelling bestemmingsplan Cultureel
Erfgoed
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de
gemeenteraad op 5 maart 2018 het bestemmingsplan
‘Cultureel Erfgoed gemeente Loppersum’ heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan is opgesteld om het aanwezige culturele erfgoed in de gemeente Loppersum van een passende
bescherming te voorzien. Onder aanwezig cultureel erfgoed
wordt in dit geval verstaan: karakteristieke panden en karakteristieke gebieden, rijksmonumenten, beschermde dorpsgezichten en archeologische waarden.
Inzage
• Het bestemmingsplan ligt gedurende zes weken op het
gemeentehuis ter inzage, van 17 april 2018 tot en met 28
mei 2018;
• Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer
NL.IMRO.0024.00BP1002-VG01.
Beroep
Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan? Dan kunt u
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U
kunt alleen beroep instellen:
• van 17 april 2018 tot en met 28 mei 2018;
• als u belanghebbende bent en aantoont dat u
redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen
bij de gemeenteraad in te dienen;
• als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de
wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft
aangebracht.
Verzoek om voorlopige voorziening
Wilt u tegenhouden dat het bestemmingsplan in werking
treedt? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een
‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt
uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van
het besluit op tot een beslissing is genomen over het
beroep.

I Gemeentehuis gesloten op vrijdag 20 april
Op vrijdag 20 april is de publieksbalie in het
gemeentehuis gesloten in verband met een
trainingsdag. In geval van calamiteiten is het
gemeentehuis telefonisch bereikbaar via 0596- 548200.
Maandag 23 april zijn wij u graag weer van dienst.

I Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein
De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag
20 april om 09.00 uur in het Stadskantoor van Appingedam.
Op de agenda staan o.a. een presentatie over leerplicht en
opgroeiende kinderen & passend onderwijs, de adviezen,
verschillende bijeenkomsten en de jaarplanning 2018.
De complete agenda staat op www.loppersum.nl. Wilt u
deze vergadering bijwonen, aanmeldendan kan uiterlijk
24 uur voorafgaand aan de vergadering via
daladviesraad@gmail.com. Indien u wilt inspreken ook
graag het onderwerp vermelden. Per persoon is 5 minuten
spreekrecht.

I Smileys wijzen automobilisten op snelheid
Vanaf 16 april worden er in de gemeente mobiele en
interactieve snelheidsmeters (Smiley's) langs wegen
geplaatst. Het systeem bestaat uit een matrixbord met
ingebouwde radar die automobilisten hun actuele snelheid
laat zien. Dit soort borden draagt bij aan bewustwording en
het omlaag brengen van de snelheid op plekken waar te
hard wordt gereden. Als men zich aan de wettelijke snelheid
houdt, dan reageert het bord met een lachende groene
smiley en eventueel een positieve tekst. Bij te hard rijden
worden bestuurders geconfronteerd met een treurende rode
smiley. Aan alle dorpsverenigingen is gevraagd om mee te
denken over creatieve symbolen en teksten en de locaties.
Meer informatie leest u op www.loppersum.nl.
Koningsdag 2018
Loppersum
Op 27 april is het feest in Loppersum.
Het Oranje Comité heeft een mooi en
gevarieerd programma neergezet.
Uiteraard met de vrijmarkt, bekend vanwege de sfeer en
gezelligheid. 's Avonds is er muziek op het Marktplein.
De vrijmarkt wordt om 06.00 uur geopend, onder het
genot van een Oranjebitter onder de Lopstertoren.
Middelstum
Op 27 april vieren de inwoners uit Middelstum
Koningsdag in de Heerestraat. Met onder andere muziek,
kinderactiviteiten en lekker eten en drinken. Om 09.00
uur begint het feest.
Groningen
Op 27 april viert koning Willem-Alexander met zijn familie
Koningsdag in de stad Groningen. Alle betrokken partijen
hopen een groots feest te organiseren voor iedereen in
Groningen. We willen heel Nederland laten zien dat we
trots zijn op onze prachtige stad en regio.
Ook burgemeerster Rodenboog heeft een rol tijdens
het programma in Groningen. Meer informatie is te
vinden op www.koningsdag.groningen.nl.

I Werk in uitvoering 16 april – 23 april
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
• Tijdelijke inrichting ter plaatse van Hogestraat 4.
• M.i.v. maandag 26 maart is de Stationslaan gestremd voor
al het verkeer in verband met de start van de riolerings- en
reconstructiewerkzaamheden. Voetgangers kunnen
gebruik maken van het voetpad aan één zijde. Huisarts
Booy is bereikbaar via de Parallelweg,
• Fa. Hak zal in opdracht van Enexis en Waterbedrijf
Groningen beginnen met nutswerkzaamheden aan
de Kruisweg. Het verkeer wordt omgeleid via een
omleidingsroute. De bereikbaarheid van aanwonenden
blijft gehandhaafd.
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.
Wirdum
• Waterleiding werkzaamheden aan de Wirdumerweg. Op
woensdag 25 april is de Wirdumerweg gestremd voor
doorgaand verkeer. Sinds langere tijd is er wateroverlast
achter de woningen aan de Wirdumerweg, Fromaweg en
de Pruimlaan in Wirdum. De oorzaak van het probleem is
bekend en als oplossing gaat de gemeente Loppersum de
duiker onder de Wirdumerweg verlagen en vervangen. De
werkzaamheden zullen starten vanaf week 16.
Meer informatie leest u op www.loppersum.nl.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
‘t Zandt
• Fa. Hak zal in opdracht van Enexis en Waterbedrijf
Groningen beginnen met nutswerkzaamheden aan de
Hoofdstraat vanaf de Molenweg tot grens bebouwde kom
(richting Zijldijk). Het verkeer wordt omgeleid via een
omleidingsroute. De bereikbaarheid van aanwonenden
blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

