Weeknummer: 10

I Openbare commissievergadering 11 maart
De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 11 maart 2019 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
U bent vanaf 19.30 uur welkom.
Agenda
• Werkwijze en stand van zaken Tijdelijke commissie
mijnbouwschade
• Stand van zaken milieubeleidsplan m.b.t. duurzaamheid,
energietransitie en Diftar
De volledige agenda staat op www.loppersum.nl.
Spreekrecht
Informatie hierover ontvangt u van de griffier. Hij is
bereikbaar via griffie@loppersum.nl of via 0596-548200.
Aanmelden spreekrecht kan tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

I Aanvragen en vergunningen in het kader
van de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure) (datum is datum verzending)
• 26 februari 2019, voor het plaatsen van een kunstwerk,
D. Triezenbergstraat 26 in Stedum.
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)
• 8 november 2018, voor het herbouwen van een schuur,
Menthedaweg 5a in Middelstum;
• 24 december 2018, voor het bouwkundig versterken van
het gemeentehuis, Molenweg 12 in Loppersum;
• 31 december 2018, voor het verwijderen van een
schoorsteen, Stationsweg 24 in Stedum;
• 7 januari 2019, voor het vervangen van schoorstenen,
Molenweg 9 in Middelstum;
• 7 januari 2019, voor het vervangen van schoorstenen
en het verankeren van een muur, Dorpsweg 18 in
Westeremden;
• 8 januari 2019, voor het vervangen van schoorstenen,
Burchtstraat 18 in Middelstum;
• 18 januari 2019, voor het bouwen van een
jongveestal/werktuigenberging, Garsthuizerweg 4 in
Zeerijp.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvragen wordt
verlengd met een termijn van 6 weken.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 19 februari 2019, voor het afvoeren van asbesthoudende
platen, Molenweg 16 in Zeerijp;
• 20 februari 2019, voor het verwijderen van asbesthoudende rookkanalen en het slopen van een
schoorsteen, Kapslaan 1 in Leermens;

• 22 februari 2019, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning, Lopsterweg 14 in
Stedum;
• 22 februari 2019, voor het verwijderen van asbesthoudend
materiaal uit de woning, Bosweg 5 in Loppersum;
• 25 februari 2019, voor het slopen van een garage en het
verwijderen van asbest, Fraamweg 6 in Middelstum;
• 25 februari 2019, voor het afvoeren van (asbestvrije)
golfplaten, Garsthuizerweg 3 in Zeerijp;
• 25 februari 2019, voor het verwijderen van asbesthoudend
materiaal in en om de woning, Oosterwijtwerderweg 2 in
Eenum;
• 25 februari 2019, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning en schoorstenen,
Onderdendamsterweg 2 in Middelstum.
• 27 februari 2019, voor het verwijderen van asbesthoudend
materiaal uit de schoorsteen, Schoolweg 11 in
Oosterwijtwerd.
Bovenstaande bekendmakingen hebben uitsluitend een
informatief karakter. U kunt geen bezwaar, zienswijze of
beroep indienen.

I Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid
van Engelshoven, 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 een archeologische
monumentenvergunning te verlenen voor het bouwen van
een appartement in de boerderij Occo Reintiesheert aan de
Delleweg 9 in Stedum. In dit kader ligt het ontwerpbesluit
met bijbehorende stukken ter inzage van 5 maart 2019 tot
en met 15 april 2019 in het gemeentehuis in Loppersum.
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke
zienswijzen bij het college worden ingediend.
I

Zieke essen langs N996 worden vervangen
Woensdag 27 februari 2019 start Landschapsbeheer
Groningen in opdracht van de Provincie Groningen met
kapwerkzaamheden langs de N996
(Stedumerweg/Delleweg) tussen Loppersum en Middelstum.
Direct aansluitend zullen nieuwe bomen worden geplant.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind maart
2019 worden afgerond. De werkzaamheden kunnen voor
overlast en vertraging zorgen.

I

Laat gratis uw klein chemisch afval (KCA)
thuis ophalen
Op maandag 25 en dinsdag 26 maart 2019 kunt u uw klein
chemisch afval (KCA) gratis laten afhalen. U kunt zich tot en
met vrijdag 15 maart aanmelden bij de milieustraat via
telefoonnummer 0595-423190. Na bevestiging wordt het
afval vervolgens gratis thuis bij u opgehaald. Biedt het KCA
zoveel mogelijk in afgesloten verpakking(en) aan.

Energievisie: bezoek een sessie of vul de
enquête in
Maandag 4 maart is er een sessie in Stedum over de
te maken energievisie. De centrale vraag is: welke
gebieden in de woonomgeving zijn geschikt voor welke
duurzame energiebronnen? Iedereen is welkom om
19.30 uur in Moarstee in Stedum. Kunt u niet aanwezig
zijn, maar wilt u wél graag meedenken? Kom dat naar
één van de andere sessies (12 maart in Loppersum,
18 maart in Middelstum en 27 maart in 't Zandt) of
vul de online enquête in.
Lees meer via www.loppersum.nl/energievisie.

I

Werk in uitvoering 4 maart – 11 maart
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.

Westeremden
Inspectie en reiniging riolering
In week 11 wordt er gestart met het reinigen en inspecteren
van de riolering in de volgende straten:
Huizingerweg, Pastorieweg, Pastorieweg en Molenweg.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Vervangen openbare verlichting
In onderstaande dorpen wordt de openbare verlichting
vervangen.
• 't Zandt, in de weken 8 t/m 13.
• Zeerijp, in de weken 17 en 18.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Veegronde in de dorpen
In week 10 worden de goten in de dorpen binnen de
gemeente geveegd. Het verzoek is om, voor zover mogelijk,
de goten vrij te houden.
Contactpersoon: R. van der Wal, 0596-548200.

Garsthuizen
Inspectie en reiniging riolering
In week 11 wordt er gestart met het reinigen en inspecteren
van de riolering in de volgende straten:
Karshofweg, Kuiperijweg, Nieuwstad, Roperijweg,
Smydingheweg, Sijmensoord, Walkumaweg en de
Weverijweg.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
Inrichten van de bouwplaats ten behoeve van het
bouwkundig versterken van het gemeentehuis.
Contactpersoon: gemeente Loppersum, 0596-548200.
Meer informatie leest u op
www.loppersumversterkt.nl/gemeentehuis.
Inspectie en reiniging riolering
In week 11 wordt er gestart met het reinigen en inspecteren
van de riolering in de volgende straten:
Mosterdmalerij, Pelmolen, Kalkbranderij, Roggemolen en
Tichelwerk.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.
Middelstum
Stremming Ploegersweg 12 t/m 34
I.v.m. versterking van de woningen Ploegersweg 12 t/m 34
is dit gedeelte van de Ploegersweg voor al het verkeer
afgesloten in de weken 2 t/m 11.
Contactpersoon: bouwbedrijf Rottinghuis, 050-3185333.
Inspectie en reiniging riolering
In week 11 wordt er gestart met het reinigen en inspecteren
van de riolering in de volgende straten:
Klaproosstraat, Groensingel, Meidoornlaan, De Bosrand,
Berkenlaan, Plataanlaan, Colpende, Florastraat,
Hippolytuslaan, Oosterburen, Skreekje, Plataanlaan,
Esdoornlaan, Klaproosstraat, Groensingel, Onno van
Ewsumlaan, Gela Manningalaan en Ticheldobbe.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

Bekendmaking naam nieuwe gemeente
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
vormen vanaf 1 januari 2021 een nieuwe gemeente.
De drie burgemeesters maken woensdag 6 maart 2019
tijdens een feestelijke ceremonie gezamenlijk de naam
van de nieuwe gemeente bekend. De onthulling vindt
plaats voor aanvang van de vergadering van de
raadsklankbordgroep.
Inwoners van de drie gemeenten van 16 jaar en ouder
konden tot en met 26 februari 2019 kiezen uit de namen
gemeente Eemsdelta, gemeente Fivelgo en gemeente
Marenland. Deze top drie is door een onafhankelijke
naamgevingscommissie, bestaande uit burgers van de
drie gemeenten, geselecteerd uit bijna 800 inzendingen
voor een nieuwe naam.
De meest gekozen naam wordt de naam van onze
nieuwe gemeente. Onder de bedenkers van de
winnende naam wordt een prijs verloot: een geheel
verzorgd verwenarrangement in Appingedam, Delfzijl en
Loppersum. Voorzitter Rinus Michels van de raadsklankbordgroep nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de
bekendmaking.
Datum:
Tijdstip:
Plaats:

woensdag 6 maart 2019
19.30 uur
raadzaal, gemeentehuis Delfzijl

Verkiezingen op 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de
leden van de Provinciale Staten en de leden van het
algemeen bestuur van de waterschappen.
Zelf stemmen
U ontvangt uw stempas(sen) uiterlijk 6 maart 2019 op
uw woonadres. Met deze pas(sen) kunt u in één van de
zeven stembureaus in de gemeente Loppersum 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.
U heeft de volgende zaken nodig om uw stem uit te
kunnen brengen.
- Uw stempas (onbeschadigd). De stempas ontvangt u
uiterlijk woensdag 6 maart 2019 per post.
- Geldig identiteitsbewijs; paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan vijf
jaar verlopen zijn.
Stempas(sen) kwijt of niet ontvangen?
Mocht u uw stempas(sen) kwijtraken, dan kunt u
vervangende stempas(sen) aanvragen in het
gemeentehuis of het aanvraagformulier voor een
vervangende stempas downloaden via
www.loppersum.nl. U kunt tot 15 maart 2019 een
schriftelijk verzoek indienen voor een vervangende
stempas. Een mondeling verzoek kan gedaan worden
tot 19 maart 2019 12.00 uur. Mocht u later uw 'oude'
stempas terugvinden, dan kunt u daar niet mee
stemmen. Dat kan uitsluitend met de nieuwe stempas.
Als u de stempas(sen) verliest na dinsdag 19 maart
12.00 uur, dan kunt u woensdag 20 maart 2019 niet
stemmen.

Kan iemand anders voor mij stemmen?
Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid
bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand
anders een volmacht verlenen om namens u te stemmen.
Dit kan op twee manieren:
• Onderhandse machtiging
Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van
de gemachtigde. Het geven van de machtiging kan tot en
met de dag van de verkiezingen. Voorwaarden voor
onderhandse machtiging:
- Gemachtigde is woonachtig in de gemeente
Loppersum
- Gemachtigde heeft zelf ook een stempas ontvangen
- Gemachtigde moet de stem van de volmachtgever
tegelijk uitbrengen met eigen stem
- Gemachtigde neemt een kopie mee van het
identiteitsbewijs van de volmachtgever
- Gemachtigde mag maximaal voor twee andere
kiezers stemmen
• Schriftelijke volmacht
Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u
gebruik maken van een schriftelijke volmacht. U machtigt
dan iemand anders om voor u te stemmen. Dit kan ook
als u geen identiteitsbewijs heeft, maar toch wilt
stemmen. U kunt het formulier via het KCC aanvragen
of het aanvraagformulier voor een schriftelijke volmacht
downloaden via www.loppersum.nl. Dit is al mogelijk
voordat u uw stempas heeft ontvangen. U vult op het
aanvraagformulier de gegevens van de gemachtigde en
uw eigen gegevens in. Zowel de gemachtigde als u
moeten dit formulier ondertekenen en dan kunt u het
formulier inleveren. Het verzoek voor schriftelijke
volmacht moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 binnen zijn
bij de gemeente Loppersum. Voorwaarden voor een
schriftelijke volmacht:

- Gemachtigde moet iemand in Nederland zijn die zelf
ook een stempas voor de Provinciale staten- en
waterschapsverkiezingen heeft ontvangen
- Gemachtigde krijgt het volmachtbewijs toegestuurd,
waarmee hij/zij gelijktijdig met het uitbrengen van zijn
stem ook uw stem uitbrengt
- Gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers
stemmen
Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te
trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, dan
mag hij/zij vervolgens zelf niet meer stemmen. Het is niet
nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven
aan de gemachtigde bij een schriftelijke volmacht.
Kan ik in een andere gemeente stemmen voor de
verkiezingen?
Wilt u in een andere gemeente stemmen voor de
Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen?
Dan hebt u een kiezerspas nodig. Voorwaarden:
- neem uw stempas voor de verkiezingen mee naar
het gemeentehuis
- eén van de medewerkers van de afdeling burgerzaken
zet uw stempas om in een kiezerspas
- met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen
voor de Provinciale statenverkiezingen in een andere
gemeente in de provincie Groningen en voor de
waterschapsverkiezingen in een andere gemeente binnen
het waterschap
- het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot
dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur
- u kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een
kiezerspas. Download daarvoor het aanvraagformulier
voor een kiezerspas van de website www.loppersum.nl.
Vul het formulier in en stuur dit samen met uw
stempas naar de gemeente. Dit formulier moet uiterlijk
vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente Loppersum
ontvangen zijn. U ontvangt daarna uw kiezerspas.

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*
- 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*
Meer 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 vindt u op
www.kiesvoorgroningen.nl en www.noorderzijlvest.nl.
Algemene informatie vindt u op www.loppersum.nl.
Uitgebreide informatie over de verkiezingen kunt u ook
vinden op www.kiesraad.nl.

