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Openbare begrotingsvergadering

Openbare begrotingsvergadering van de raad van de gemeente Loppersum te
houden op maandag 9 november 2009 om 19.00 uur in de raadzaal aan de
Molenweg 12 te Loppersum. U bent vanaf 18.30 uur welkom.
Agenda:
1. Opening.
2. Rondvraag (tot uiterlijk 19.30 uur).
3. Definitieve vaststelling agenda.
4. Spreekrecht voor burgers.
5. Voorstel “Begroting 2010”:
a. Korte reactie van de fracties op de begroting 2010;
b. beantwoording door het college op de vragen van de fracties;
c. de tweede termijn voor de fracties;
d. de tweede termijn voor het college;
e. indien nodig een derde termijn voor de fracties en voor het college;
f. vaststelling
programmabegroting
2010,
inclusief
kennisname
meerjarenraming;
g. besluiten tot aanvraag van de artikel 12 status.
6. Voorstel “Wijziging diverse belastingverordeningen 2010”.
7. Begrotingswijzigingen
Sluiting

De bij de vergadering behorende stukken kunt u vinden op www.loppersum.nl
onder ‘Bestuur en organisatie’.
U heeft spreekrecht bij vergaderingen van de raadscommissie. U kunt dan, tijdens
2 termijnen, inspreken over agendapunten of andere zaken. De termijnen duren
respectievelijk 5 en 3 minuten. Als u in wilt spreken moet u dat melden vóór 12.00
uur op de dag van de commissievergadering. U kunt zich (telefonisch) aanmelden
bij loco-griffier dhr. H. Speulman (h.speulman@loppersum.nl)
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Speerpunten Begroting 2010

Verderop in deze krant presenteert het College van B&W de speerpunten uit de
begroting voor 2010. Op hoofdlijnen staat beschreven waar de focus ligt.
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Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de navolgende besluiten genomen, waarop
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is:
Kapvergunning:
• 1 kastanje, Asingapark 9991, Middelstum (verzonden 23 oktober 2009)
• 1 populier, 1 kastanjeboom, 1 es en 2 dennenbomen, Oude boor 6, 9922 PL
Westeremden (verzonden 27 oktober 2009)
Iedere rechtstreeks belanghebbende kan tegen een of meer van genoemde
besluiten binnen 6 weken na de dag van verzending ervan een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. De verzenddatum treft u achter de
beschikkingen aan. Voor nadere informatie over het besluit en over de wijze van
indiening van een bezwaarschrift kunt u contact opnemen met de betreffende
afdeling.

n

Behandeling bouwplannen in Welstandscommissie

Aanvragen voor bouwvergunningen en schetsplannen worden ter advisering aan
Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen voorgelegd. Meer informatie
hierover vindt u op onze site www.loppersum.nl: klik op ‘Actueel’, en vervolgens op
‘Bekendmakingen’.

GEMEENTE LOPPERSUM
Molenweg 12
Loppersum
INTERNET
www.loppersum.nl
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m woensdag 08.30-16.30 uur
Donderdag
08.30-18.00 uur
Vrijdag
08.30-12.00 uur
Op donderdag tussen 16.30 en 18.00 uur
is de publieksbalie uitsluitend geopend
voor het aanvragen van reisdocumenten,
rijbewijzen en uittreksels
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Ontwerpbesluit Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders hebben het volgende verzoek ontvangen
(Revisievergunning): Middelstum, Stitswerderweg 25: een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een vleeskuikenbedrijf. Aan de te verlenen
vergunning zullen zodanige voorschriften worden verbonden dat de nadelige
gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken voldoende worden
ondervangen. Vanaf dinsdag 3 november 2009 t/m maandag 14 december 2009 ligt
het ontwerpbesluit ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.
Door een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn schriftelijke of mondelinge
gemotiveerde zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. De
schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het College van Burgemeester en
wethouders van de gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum.
Degene die zienswijzen indient, kan in een begeleidende brief verzoeken zijn of haar
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Benadrukt wordt dat, hoewel
iedereen de gelegenheid heeft een zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar
te maken, alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben
gebracht later beroep kunnen instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont
daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest. Voor nadere informatie en/of het
indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer G.G.
Mulder van het team VTH.
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Ontwerpbesluit Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders hebben het volgende verzoek ontvangen
(Veranderingsvergunning): ‘t Zandt, Westerweg 4: een veranderingsvergunning
voor een varkensbedrijf. Aan het ontwerpbesluit zijn voorschriften verbonden ter
bescherming van het milieu. Vanaf dinsdag 3 november t/m maandag 14 december
2009 ligt het ontwerpbesluit ter inzage op het gemeentehuis. Belanghebbenden
kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit
indienen bij het College van Burgemeester en wethouders, Postbus 25, 9919 ZG
Loppersum. U kunt hierbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Ook is het mogelijk over het ontwerpbesluit van gedachten te wisselen met
vertegenwoordigers van de gemeente en eventueel de aanvrager. Tot en met
maandag 7 december 2009 kunt u hiervoor een verzoek indienen. Voor meer
informatie en/of een verzoek voor een gedachtewisseling kunt u contact opnemen
met de afdeling Milieu van de Regioraad Noord-Groningen via telefoonnummer
(0595) 415264.
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Noordelijke Promotiedagen

Op 3 en 4 november a.s. zijn de Noordelijke Promotiedagen in Martiniplaza te
Groningen. De gemeente Loppersum staat samen met diverse ondernemers uit de
gemeente op het Loppersum-plein. Centraal staan dit jaar de nieuwbouwkavels in
Loppersum en Middelstum.
De openingstijden zijn dinsdag van 12-22 uur en woensdag van 10-22 uur. Meer
informatie: www.promotiedagen.nl

internetabonnementvergoeding. Hebt u geen schoolgaande kinderen (meer) in
huis en hebt u wel een minimuminkomen vanuit werk of uitkering? Vraag dan via
de Participatieregeling de vergoeding van maximaal t 150,- per gezinslid aan. De
Participatieregeling kunt u aanvragen bij ISD Noordoost, Werkplein Eemsdelta in
Delfzijl. Telefoonnummer 0596-639350, elke werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur.

Vergoeding internetabonnement

Stuur uw cv naar Werkplein Eemsdelta

Binnenkort ontvangen klanten van ISD Noordoost met een WWB-uitkering en
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar een brief over een

Werkzoekenden die interesse hebben in een baan in de Eemshaven kunnen hun
Curriculum Vitae per email zenden naar de Arbeidspool voor de Eemshaven van
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Milieu en gezondheid: houtkachels en open haarden

Vooral bij mistig en windstil weer kunnen houtkachels en open haarden veel
(rook)overlast veroorzaken. Klachten die met name voorkomen zijn stank,
benauwdheid,
prikkende
ogen,
hoofdpijn
en
andere
milieuen
gezondheidsklachten. Om deze overlast te voorkomen of tot een minimum te
beperken, wordt gewezen op onderstaande aandachtspunten:
1. aandacht voor de installatie:
- de capaciteit van de kachel moet bij de ruimte passen en zeker niet te groot zijn
- zorg voor een goed, schoon rookkanaal
- zorg voor een schoorsteen die voldoet aan het Bouwbesluit, zoals uitsteken boven
het dak
- een zogenoemde allesbrander is beslist geen huisvuilverbrander.
2. aandacht voor de ruimte:
- de brandveiligheid rond de houtkachel of open haard moet goed geregeld zijn
- zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte.
3. aandacht voor het stoken:
- stook uitsluitend droog (minstens 1 jaar gedroogd) en onbehandeld hout
- let ook op de houtsoort: dennen, larix en vuren (met veel hars) is bijv. minder
geschikt
- zorg voor een goed brandend vuur met voldoende hout en voldoende
luchttoevoer: voorkom het afknijpen van de luchttoevoer om het vuur te temperen
als het te warm wordt door te hard stoken
- stook niet bij mistig of windstil weer
- doof het vuur niet, maar laat het vanzelf uitgaan.
4. aandacht voor het afval:
- de as uit de houtkachel of open haard hoort in de grijze container en niet bij het
gft-afval.
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Inloopsessies kadernota bestemmingsplan buitengebied
Loppersum

Op 17 november 2009 zijn er twee inloopsessies (van 16.00 tot 17.30 uur en van
19.00 tot 21.00 uur) over de kadernota bestemmingsplan buitengebied Loppersum.
Deze kadernota is opgesteld als voorloper van het nieuw op te stellen
bestemmingsplan buitengebied voor Loppersum en omvat naast een algemene
visie op het buitengebied ook het beoogde beleidskader ten aanzien van diverse
onderwerpen die in het buitengebied spelen. Tijdens de inloopsessie kunt u de
kadernota bekijken en is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen over
de inhoud van de kadernota en de verdere procedure. U bent van harte
uitgenodigd. Beide sessies zijn in de raadzaal van het gemeentehuis.
Op 2 november a.s. zal de kadernota in opiniërende zin in de
commissievergadering worden besproken. De kadernota ligt vanaf 3 november
2009 ter inzage op het gemeentehuis. De kadernota is ook te raadplegen op de
gemeentelijke site, www.loppersum.nl.
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Gemeentegids

De gemeente Loppersum brengt medio 2010 (na de gemeenteraadsverkiezingen)
een nieuwe gemeentegids uit. De uitgave van de gemeentegids wordt wederom
verzorgd door Akse Media BV uit Den Helder (www.aksemedia.nl). Deze uitgever is
gespecialiseerd in het samenstellen van gedrukte en digitale gemeentegidsen.
Mevrouw S. Pol is vertegenwoordiger van Akse Media BV. Zij draagt zorg voor de
advertentieacquisitie. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw bedrijf middels
een advertentie in deze gemeentegids onder de aandacht wilt brengen. Zo kunnen
we laten zien wat wij als gemeente te bieden hebben en dat het in Loppersum
prettig wonen, werken en recreëren is.
Aanmeldingen, aanvullingen en wijzigingen op de (digitale) gemeentegids zijn van
harte welkom. Stuur daarvoor een e-mail naar: redactie@aksemedia.nl o.v.v.
gemeente Loppersum.

Werkplein Eemsdelta: info.projecteemsdelta@uwv.nl.

Beperkte dienstverlening Werkplein Eemsdelta
Op woensdag 18 november 2009 zijn de klantmanagers inkomen afwezig.
Vragen over uitkeringszaken worden die dag zeer beperkt afgehandeld.

