Weeknummer: 20

I Aanvragen en vergunningen in het kader van
de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen.
Aanvragen omgevingsvergunning
(datum is datum ontvangst)
• 3 mei 2019, uitvoeren groot onderhoud aan pand,
Delleweg 9 in Stedum;
• 5 mei 2019, bouwen van woning,
Rondweg 9 in Leermens;
• 6 mei 2019, realiseren van tijdelijke huisvesting,
Heemweg 2 in Westerwijtwerd;
• 6 mei 2019, herbouw van schuur,
Hoekmeersterweg 5 in Garrelsweer;
• 6 mei 2019, vervangen van handelsreclame,
Delleweg 22 in Middelstum;
• 7 mei 2019, plaatsen van houtskeletwand,
Lagestraat 26 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)
• 8 mei 2019, bouwen van 10 woningen,
Badweg 1 t/m 19 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.
Geweigerde omgevingsvergunning
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 7 mei 2019, verbouwen van woning,
Oosterburen 3 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.
Sloopmeldingen (datum is datum ontvangst)
• 25 april 2019, verwijderen van asbesthoudende golfplaten
van schuur, Weersterweg 6 in Stedum;

• 30 april 219, verwijderen van asbesthoudende rookkanalen uit schoorsteen van rijksmonumentaal pand, Burg. Van
Ankenweg 8 in Middelstum;
• 1 mei 2019, verwijderen van asbesthoudende dakplaten
van schuren, Korendijk 2 in 't Zandt;
• 2 mei 2019, verwijderen van asbesthoudende dakplaten
en goten van schuur, Kolkweg 9 in Zijldijk;
• 3 mei 2019, afvoeren van (asbesthoudende) golfplaten
van schuur, Heerestraat 10 in Middelstum;
• 3 mei 2019, slopen van kippenschuur, werktuigenberging
en schapenschuur, Wijmersweg 2 in Garrelsweer;
• 3 mei 2019, verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van schuren, Vierburenweg 7 en kadastraal perceel
Stedum E 91 in Westeremden;
• 4 mei 2019, verwijderen van asbesthoudende dakplaten
van schuur, Heerestraat 43 in Middelstum;
• 6 mei 2019, verwijderen van asbesthoudend materiaal van
perceel, Wirdumerweg 35 in Wirdum.
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 de aanbouw en verbouw
van de woning aan de Wierdeweg 9 in Leermens. In dit
kader ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken
ter inzage van 14 mei 2019 tot en met 24 juni 2019 in het
gemeentehuis in Loppersum. Tijdens de periode van
terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen bij het
college worden ingediend.
I Fietsclinic voor 65-plussers (kosteloos)
Op donderdag 23 mei 2019 organiseert de gemeente
Loppersum samen met Verkeerswijzer Groningen een
fietsclinic voor 65-plussers. In de clinic geven instructeurs
voorlichting over fit en veilig blijven fietsen. Er is aandacht
voor fietsvaardigheid (reactiesnelheid, zicht en goede
balans). U doet oefeningen met de eigen fiets. Deelnemers
met een e-bike krijgen tips over het kiezen van de juiste

ondersteuning en versnelling. De clinic is gericht op zowel
stadsfietsen als e-bikes. Wat is uw echte fietsleeftijd? Beleef
het tijdens deze leuke en leerzame clinic. Opgave kan via
www.verkeerswijzergroningen.nl/fietsclinic.

I Van wie is deze tjalk?
De gemeente Appingedam
zoekt de eigenaar van deze
tjalk (zie foto) en/of iemand
die meer kan vertellen over de
herkomst en oorspronkelijke
ligplaats van deze boot. Heeft
u meer informatie, dan kunt u
contact opnemen met de
gemeente Appingedam en
vragen naar Paul de Vries,
telefoonnummer: 140596
of mailen naar
p.devries@appingedam.nl.

I Werk in uitvoering 13 mei

– 20 mei
Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.
Garrelsweer
Werkzaamheden pad naar begraafplaats
Herstraten molgoten, parkeerplaats en afwerken
bermen - week 20
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Garsthuizen
Bermen afwerken pad naar Smydingheweg 22
Bermen afwerken - week 20
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Loppersum
Bouwplaats gemeentehuis
Meer informatie leest u op
www.loppersumversterkt.nl/gemeentehuis.
Herstraten voetpaden Fruitlaan (asfalt gedeelte),
Bessentuin en Pruimenhof
In week 19 is de Fruitlaan, Bessentuin en Pruimenhof
geasfalteerd. In week 20 zullen de werkzaamheden verder

worden afgewerkt. Door een halve wegafzetting zal er enige
hinder zijn.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.
Middelstum
Stremming Fraamklap-brug
In verband met de vervanging van de brug Fraamklap is de
Fraamweg, het gedeelte tussen de Onderdendamsterweg
en het Jaagpad, gestremd t/m week 26. Er is een omleiding
ingesteld via de Fraamklapsterweg, Boerdamsterweg,
Pompsterweg. Het Jaagpad blijft via deze omleidingsroute
bereikbaar.
Contactpersoon: J. de Groot, 0596-548200.
Herstraten voetpad Hemonystraat
Het voetpad voor de woningen nr. 1 t/m 25 wordt vanaf 15
mei herstraat.
Contactpersoon: H. Ronde 06-12682366.
't Zandt
Herinrichting 't Zandt - fase 3
• Vinkenstraat: rioleringswerkzaamheden.
• Hoofdstraat Zuidzijde: vervangen waterleiding*
• Hoofdstraat Zuidzijde: ter hoogte van Gerard van
Damstraat saneringswerken trottoir.
* De G. van Damstraat, t.h.v. de Hoofdstraat, is afgesloten
voor het verkeer i.v.m. vervanging van de waterleiding
(van 15 t/m 17 mei).
Contactpersoon: G. Hoeksema, 06-12572920.
Sloop 14 woningen Hink Oostingstraat
Voorbereidende sloopwerkzaamheden.
Contactpersoon: D. Bosch 06-41160525
Zeerijp
Vervangen openbare verlichting
In Zeerijp wordt de openbare verlichting vervangen.
Contactpersoon: H. Korteschiel, 0596-548200.
Buiten de bebouwde kom
Aanbrengen belijning diverse wegen
Op diverse wegen is begonnen met het aanbrengen van
tweezijdige belijning.
Contactpersoon: H. Ronde, 06-12682366.

Informatie over verkiezing Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019
Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen
voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het
Europees Parlement.
Stemmen met stempas en identiteitsbewijs
Om overal in Loppersum te kunnen stemmen heeft u
een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u
gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas
kunt u uw stem niet uitbrengen. Vergeet daarom niet uw
stempas mee te nemen. Bent u uw stempas kwijtgeraakt dan kunt u, uiterlijk woensdag 22 mei 2019, tot
12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij het
KlantContactCentrum. Heeft u uw 'oude' stempas weer
gevonden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan
alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen
naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee
(bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U
bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het
stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Waar kunt u stemmen
In de gemeente Loppersum mag u in elk stemlokaal
binnen de gemeente stemmen. Op de stempas staat de
naam van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent
niet verplicht om daar te stemmen. Als u dat wilt, kunt u
in een ander stemlokaal stemmen. Er zijn zeven stembureaus in de gemeente Loppersum:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gemeentehuis, Molenweg 12, Loppersum
Dorpshuis Weersterheem, Stadsweg 76-A, Garrelsweer
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

De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u
stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan
kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene
(gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde
kan iedereen zijn die in de gemeente Loppersum woont en
ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag
per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem
uitbrengen. Het afgeven van de machtiging kan tot en met
de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat
stemmen moet naast het eigen geldig identiteitsbewijs ook
een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de
voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente
Loppersum woont, maar wel een stempas heeft ontvangen
voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het
Europees Parlement. Hiervoor heeft u een formulier nodig
dat u kunt afhalen of aanvragen bij het KlantContactCentrum of kunt downloaden via www.loppersum.nl. De
schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019,
om 12.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. De
gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft
in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de
voorzitter te laten zien.
Stemmen met een kiezerspas / u wilt stemmen in een
andere gemeente
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente
in Nederland wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas
nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar
het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met deze kiezerspas
kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in
Nederland. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor
een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft,
kunt u afhalen of aanvragen bij het KlantContactCentrum of
downloaden via www.loppersum.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met het
KlantContactCentrum van de gemeente Loppersum
via 0596-548200 of gemeente@loppersum.nl.
De openingstijden staan op
www.loppersum.nl/openingstijden.
Meer informatie over de verkiezing staat op
www.loppersum.nl/verkiezingen.

