Weeknummer: 21

I Openbare raadsvergadering 28 mei
De gemeenteraad vergadert op 28 mei in het gemeentehuis
om 19.30 uur. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom.
Onder andere op de agenda:
• Ontwikkelingen gaswinning en aardbevingen
• Projectenboek Ruimtelijke Plannen 2018-1
• Actualisatie Grondexploitaties 2018
• Duurzaamheidslening
• Benoeming vertegenwoordigers in gemeenschappelijke
regelingen en organisaties
• Gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening 2018
• Wijziging op de legesverordening
• Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019
Vuilverwerkingsbedrijf Noord
• Jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019
Omgevingsdienst Groningen
• Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019
Werkorganisatie DEAL Gemeenten
• Begroting Publiek Vervoer 2019
• Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg
• Meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen
• Rekening 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio
Groningen
• Begrotingswijzigingen
De volledige agenda leest u op www.loppersum.nl.
Spreekrecht
Insprekers kunnen ook het woord voeren over niet op de
agenda staande punten. Vragen kunt u tot uiterlijk 12.00 uur
op de dag van de vergadering kenbaar maken bij de griffier
Carin Bodewes, griffie@loppersum.nl, telefoon 0596-548200.

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Meer informatie: 0596-548200.
Aanvragen omgevingsvergunning (datum is datum
ontvangst)
• 12 mei 2018, bouwen sleufsilo, Fraamweg 4 in Middelstum;

• 13 mei 2018, herbouwen van afgebrande schuren,
Molenweg 1 in Westeremden.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn
verleend en gepubliceerd.
Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 26 maart 2018, aanleggen van dammen,
Kolholsterweg in Zijldijk.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt
verlengd met een termijn van zes weken.

Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen
bevoegd om toezichthouders aan te wijzen op grond van
Algemene Plaatselijke Verordening, de Milieuwetgeving, de
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Wet
Veiligheidsregio’s en de Woningwetgeving. Het besluit is
met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2018 in
werking getreden. De besluiten liggen ter inzage in het
gemeentehuis in Loppersum, Molenweg 12. Iedereen kan
op verzoek een afschrift krijgen tegen betaling van de
daarvoor verschuldigde leges.

I Bijzondere expositie De Ploeg op 26 mei

Afval uitgelicht: glas in ‘t bakkie!

Op zaterdag 26 mei
2018 doet de
gemeente Loppersum
mee aan het evenement ‘Lente in
Loppersum’. Dit is
een initiatief van de
Bedrijvenvereniging
Loppersum, waarbij
ondernemers en
bedrijven uit het dorp
hun deuren openen en zich van hun beste kant laten zien.
Op deze dag is ook het gemeentehuis geopend. Inwoners
stellen voor één dag hun particuliere Ploeg-werk beschikbaar voor een bijzondere expositie.

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.

Wethouder Rudi Slager (Kunst en cultuur): “In het
gemeentehuis is een unieke collectie van nooit eerder bij
elkaar gebracht werk te zien. Sommige kunstwerken zijn
zelfs nooit eerder tentoongesteld. Er zijn circa 25
kunstwerken te bezichtigen. Van tekeningen, schilderijen
tot aquarellen, zowel grote als kleine werken”.
Taxateur beoordeelt meegebrachte kunst
Een leuke toevoeging aan de expositie is de aanwezigheid
van Ploeg-expert Richard ter Borg. Hij taxeert op deze dag
Ploeg werk, maar ook andere kunst. Heeft u een kunstwerk
waar u meer over wilt weten of bent u benieuwd naar de
financiële waarde? Neem het werk dan op 26 mei mee naar
het gemeentehuis. Richard ter Borg vertelt u graag meer
over het werk.
Iedereen is welkom in het gemeentehuis op zaterdag
26 mei, van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

I Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders
brandveiligheid
Het college van burgemeester en wethouders van
Loppersum maken op grond van de Algemene wet
bestuursrecht bekend, dat zij op 1 mei 2018 het
Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid
hebben vastgesteld. Door dit besluit wordt de Regionaal

Deze maand bestaat de glasbak veertig jaar. De glasbak
is ondertussen niet meer weg te denken uit het
Nederlandse straatbeeld. Elke keer dat een fles of potje
in de glasbak verdwijnt, wordt het glas zonder
kwaliteitsverlies gerecycled. In de gemeente Loppersum
wordt het glas op kleur (wit, groen en bruin) gescheiden.
Het wordt daarom ook op kleur verwerkt en gerecycled.
Het is belangrijk om glas op kleur te scheiden omdat de
glasscherven dan beter kunnen worden hergebruikt als
grondstof voor nieuwe potjes en flessen. In de meeste
dorpen staat een glasbak. Staat er bij u geen glasbak in
de buurt? Bij elke supermarkt staan één of meerdere
glasbakken. Is een glasbak vol? Zet het glas dan niet
naast de container, maar gooi het dan een volgende keer
in de glasbak.
Wél in de glasbak
Verpakkingsglas, dat wil zeggen: al het glas dat gebruikt
is als verpakking voor drank, voedsel of cosmetica.
Voorbeelden van verpakkingsglas zijn sapflessen,
jampotjes en wijnflessen, maar ook deodorantrollers,
kruidenpotjes en parfumflesjes. Als je oplet, merk je dat
je meer glazen verpakkingen in huis hebt dan je denkt.
Klein of groot: die moeten dus allemaal in de glasbak.
Dat mag gewoon met restjes en deksels, lekker
makkelijk.
Níet in de glasbak
Glas dat geen verpakkingsafval is, zoals drinkglazen,
servies, ovenschalen, spiegels of vlakglas uit ramen,
deuren en kozijnen. De reden is dat deze materiaalsoorten fouten veroorzaken in het productieproces. Niet
in de glasbak gooien dus, maar bij het ‘gewone’ restafval
of naar de milieustraat. Wat nadrukkelijk niet in de glasbak mag belanden zijn medicijnen. Zorg er dus voor dat
medicijnpotjes en -flesjes helemaal leeg zijn voordat je
ze in de glasbak gooit. Potjes en flesjes waar nog medicijn in zit kun je kwijt bij de chemokar of de milieustraat.

I Werk in uitvoering 21 mei – 28 mei
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden
voor een overzichtskaart met alle
wegwerkzaamheden.
Loppersum
• De Stationslaan is gestremd voor al het verkeer i.v.m.
riolerings- en reconstructiewerkzaamheden. Voetgangers
kunnen gebruik maken van het voetpad aan één zijde.
Huisarts Booy is bereikbaar via de Parallelweg.
• Fa. Hak is in opdracht van Enexis en Waterbedrijf
Groningen bezig met nutswerkzaamheden aan de
Kruisweg. Het verkeer wordt omgeleid via een
omleidingsroute. De bereikbaarheid van aanwonenden
blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
• Er zijn bouwwerkzaamheden aan het Kindcentrum
(Badweg-Schoolstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Middelstum
• Dinsdag 22 mei is de Burchtstraat ter hoogte van nummer
22 ter plaatse afgesloten voor al het verkeer i.v.m.
asbestsanering.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
• Er zijn bouwwerkzaamheden aan het Kindcentrum
(Zuiderstraat) door Jorritsma Bouw.
Contactpersoon: G. Posthumus, 06-28885500.
Stedum
• Werkzaamheden realisatie haven Stedum. Moarstee blijft
bereikbaar.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
‘t Zandt
• Fa. Hak is in opdracht van Enexis en Waterbedrijf
Groningen bezig 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.
• Fa. Ziut start met het vervangen van de lichtmasten
binnen de 1ste fase van de herinrichting.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.
Algemeen
• Er is gestart met schoonmaakwerkzaamheden van
gemeentelijke bruggen. De werkzaamheden zijn 1 juni
afgerond.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

