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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.

Meld uw evenementen aan op www.loppersum.nl

n

Aanvragen voor vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen ontvangen:

Loppersum: collegevorming rond
De partijen VVD, CU, GB-D66 en het CDA vormen het nieuwe college in
de gemeente Loppersum. Zo is gisteren door de vier partijen
overeengekomen. De samenwerking wordt nader uitgewerkt in een
coalitieakkoord.
College
Het college wordt gevormd door burgemeester Rodenboog en de
volgende vier deeltijdwethouders; Olga Hartman (VVD), Hans Sauerborn
(GB-D66), Jan Stoel (CU) en namens het CDA Pier Prins. Deze coalitie
heeft een meerderheid van acht zetels in de gemeenteraad van
Loppersum.

• Het tijdelijk plaatsen van een reclamebord, Molenweg 5, 9991 AS
Middelstum (12 april 2010)
• Het tijdelijk plaatsen van een reclamebord, Borgweg 61, 9914 PD Zeerijp
(12 april 2010)
• Het veranderen van een dakkapel, Kerkpad 6, 9919 HG Loppersum (9 april
2010)
• Het plaatsen van een dakkapel, Huizingerweg 34, 9922 PP Westeremden
(13 april 2010)

Reguliere bouwvergunning:
• Het vergroten van een veeschuur, Stadsweg 18, 9917 PW Wirdum (12 april
2010)

Evenementenvergunning
• Stichting “Op Goud Geluk” Stedum voor het houden van een feestweek
van zaterdag 5 juni tot en met zaterdag 12 juni 2010 in een tent die
geplaatst wordt op het speelveld bij het sportterrein aan de Bedumerweg
in Stedum en een crazy race op zaterdag 29 mei 2010 op het voormalige
ijsbaanterrein aan de Lopsterweg in Stedum van 13.00 uur tot 18.00 uur. (9
april 2010)
• Reünie commissie “Orando” voor het houden van Det Vikingskipet op 28
augustus 2010 van 22.00 uur tot 02.00 uur op diverse locaties in
Westeremden waar een middernachtelijk drama zal worden opgevoerd en
een Open Cultuur en Monumentendag “Proef de Kunst” op zaterdag 11
september 2010 van 10.00 uur tot 23.00 uur vanuit diverse huizen en
locaties in Westeremden. (9 april 2010)
• Stichting Streekprodukten-Markt Ewsum voor het houden van diverse
markten met op 8 mei Middelstumer Paardenspul en ringsteekwedstrijden,
12 juni maaidemonstraties, 25 september Jack-Russel-Racing-Day, 16
oktober oogst en fruit en op 11 december een kerstmarkt. Deze markten
zullen worden op het borgterrein Ewsum van 10.00 uur tot 16.30 uur. (14
april 2010)

Lichte bouwvergunning:
• Het vernieuwen van een schoorsteen, Schipsloot 1, 9919 AT Loppersum
(12 april 2010)

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

Werkplein Eemsdelta
Inloopavond over effectief netwerken en solliciteren
Op donderdagavond 22 april a.s. van 18.00 - 20.00 uur is er weer een gratis
inloopavond op Werkplein Eemsdelta, Singel 27, Delfzijl. Dit keer over andere
manieren die er zijn om een baan te vinden. Reageren op een advertentie is een
mogelijkheid. Veel mensen komen echter (weer) aan het werk door actief te
netwerken en open te solliciteren. Wat is netwerken en open solliciteren? Hoe pakt
u het open solliciteren zo effectief mogelijk aan, hoe schrijft u een goede open
sollicitatiebrief en hoe zet u een netwerk op? Uw vragen over open solliciteren en
netwerken kunt u stellen op deze avond. De medewerkers van Werkplein Eemsdelta
geven u graag handige tips en suggesties. Op donderdagavond 29 april 2010 is er
geen inloopavond.
Sluiting Werkplein Eemsdelta tijdens feestdagen
Op vrijdag 30 april 2010, Koninginnedag en woensdag 5 mei 2010, Bevrijdingsdag,
is Werkplein Eemsdelta de hele dag gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

Stichting Provinciaal Studiefonds
Tegemoetkoming studiekosten
Hebt u een minimuminkomen en kunt u de kosten voor een opleiding niet opbrengen?
Of de reiskosten naar school? Voor uzelf of voor uw kinderen? De Stichting
Provinciaal Studiefonds maakt het voor u misschien toch mogelijk om in aanmerking
te komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Op het gemeentehuis kunt u een
folder afhalen met informatie over de voorwaarden en richtlijnen. U kunt de folder ook
downloaden op www.loppersum.nl.

Het streven is het coalitieakkoord op 10 mei 2010 aan de gemeenteraad
aan te bieden.
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Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de navolgende besluiten genomen,
waarop de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is:

Lichte bouwvergunning:
• Het veranderen van de bestaande dakconstructie op garage, Rijksweg 39,
9918 PC Garrelsweer
• Het vergroten van de bestaande uitbouw, Ploegersweg 19, 9991 CA
Middelstum
Reguliere bouwvergunning:
• Het gedeeltelijk veranderen van de pastorie Hervormde gemeente Zeerijp,
Borgweg 10, 9914 PG Zeerijp
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de benodigde
vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met team van VTH.
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Voorverkoop zwembaden Loppersum en Middelstum

De voorverkoop van abonnementen van het KP Zijlzwembad in Loppersum
en het Instructiezwembad Middelstum vindt plaats in de week van maandag
19 tot en met zaterdag 24 april. De abonnementen zijn in deze week tegen
een gereduceerde prijs te koop in de plaatselijke VVV kantoren. Tijdens deze
voorverkoopweek zijn de VVV kantoren een aantal uren extra geopend. Meer
informatie hierover en over de prijzen van de abonnementen vindt u op
www.loppersum.nl. Na deze voorverkoopweek zijn de abonnementen
eveneens verkrijgbaar in het VVV kantoor. Dan gelden de normale
openingstijden en tarieven. Let op: in de VVV kantoren kan niet worden
gepind.

Kijk voor actueel nieuws op www.loppersum.nl

Huis voor de sport
Lopster scholen doen mee aan de Gezondheidsweek
Maandag 19 april start de gezondheidsweek op 10 basisscholen in gemeente
Loppersum. De activiteit vindt plaats op scholen die meedoen met de Buurt,
Onderwijs en Sport impuls (BOS). De gezondheidsweek krijgt invulling van 19 tot en
met 23 april. Tijdens de week wordt er elke dag extra aandacht besteed aan een
gezonde leefstijl door themalessen over gezonde voeding en leuke
beweegactiviteiten. Op maandagochtend is de kick-off en starten de kinderen met
een ontbijt op school of bewegen op het schoolplein. De gezondheidsweek in
Loppersum valt tegelijk met de Nationale Sportweek en wordt voor de derde keer
georganiseerd. Het thema van de gezondheidsweek is bewustwording van
gezondheid. Het thema is opgesplitst in drie onderwerpen; voeding, bewegen en
hygiëne. De gezondheidsweek wordt georganiseerd door Huis voor de Sport
Groningen. Meer informatie kunt u vinden op www.loppersum.nl.

