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• de restauratie van de kerk, Smydingheweg 6 te Garsthuizen
• het aanbrengen van een trapleuning op de trap van het kerkhof aan
de W.J. Dethmersweg 2 te Toornwerd
met ingang van 22 juni 2010 ter inzage liggen op het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie beroep
instellen bij de rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, postbus
150, 9700 AD te Groningen. Een beroepschrift dient te worden
ondertekend en tenminste de volgende informatie te bevatten: naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht, de gronden van het beroep en een
handtekening van de indiener. Nadere informatie kan worden verkregen bij
het team VTH.

n
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Verleende vergunningen

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

n

Aanvragen voor vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen ontvangen:

Kapvergunning:
• 1 lindeboom, Lissebonsepad 6, 9915 PZ ‘t Zandt (15 juni 2010)
• 1 berk, Wilgenlaan 3, 9991 EC Middelstum (15 juni 2010)

Lichte bouwvergunning:
• Het geheel vernieuwen van een garage, Kerkepad 2, 9918 PT Garrelsweer
• Het geheel oprichten van een kapschuur, Toornwerderweg 7, 9994 PB
Toornwerd

Lichte bouwvergunning:
• Het vervangen en veranderen van bestaande kozijnen in de voorgevel,
Eenumerweg 4, 9914 PT Zeerijp (15 juni 2010)

Reguliere bouwvergunning:
• Het oprichten van een vrijstaande woning, Roggemolen 9 (kavel LPS-26
nieuwbouwplan “Over de Wijmers”), Loppersum

Sloopvergunning:
• Het verwijderen van asbesthoudende borstweringen onder kozijnen voor
en achtergevel, Groensingel 2 t/m 8 en Coendersweg 40 t/m 52,
Middelstum (10 juni 2010)

Sloopvergunning:
• Het slopen van een woning, Lissebonsepad 6, 9915 PZ ‘t Zandt

Standplaatsvergunning:
• Vishandel de “Visspecialist” de heer E. Bolt voor een standplaats op de
vrijdagmiddagmarkt voor de verkoop van vis op het Marktplein in
Loppersum. (16 juni 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
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.

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.

n
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Aanvragen Koninklijke Onderscheiding

Elk jaar worden Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door burgemeester
Rodenboog. Zo ook in 2011. Wilt u iemand uit de gemeente Loppersum
voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Belangrijk hierbij is dat de
persoon in kwestie zich in meerdere op zichten gedurende langere tijd
verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving.
Als u iemand wilt voordragen voor de onderscheidingen in 2011 moet uw
aanvraag uiterlijk 1 augustus 2010 binnen zijn.

n

29 juni: Spoorwegovergang Molenweg gesloten

In verband met onderhoudswerkzaamheden door Structon Railinfra aan het
spoor is de spoorwegovergang aan de Molenweg/Zeerijperweg te
Loppersum voor al het verkeer gesloten op dinsdag 29 juni van 0.00 tot 06:00
uur.

Verlening Monumentenvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum maken bekend
dat de monumentenvergunningen voor:

Werkplein Eemsdelta
Inloopavond over het voorbereiden van een sollicitatiegesprek
Op donderdagavond 24 juni a.s. van 18.00 - 20.00 uur is er weer een gratis
inloopavond op Werkplein Eemsdelta, Singel 27, Delfzijl. Dit keer over het
sollicitatiegesprek en de voorbereiding ervan. “Naar aanleiding van uw sollicitatie
nodigen wij u uit voor een gesprek op…”. Deze zin is meestal voldoende om een

Op 27 mei 2010 heeft de openbare aanbesteding plaatsgevonden van de
rioolvervanging en herinrichting van de Molenweg. Zodra het werk definitief
is gegund zal een start worden gemaakt met de werkzaamheden. Op
maandag 28 juni as. zal voor de bewoners van de Molenweg en
omliggende straten een bijeenkomst gehouden worden. Tijdens deze
bijeenkomst wordt het definitieve plan toegelicht en informatie gegeven
over de werkzaamheden. De informatieavond vindt plaats in de Raadzaal
van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Het streven is dat nog voor
de bouwvakvakantie gestart wordt met de werkzaamheden.

Behandeling bouwplannen in Welstandscommissie

Aanvragen om bouwvergunning 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’.

n

Bewonersinformatieavond
herinrichting Molenweg Loppersum

vreugdesprong te maken. Het eerste doel is immers bereikt. Nu komt de volgende
stap: Het sollicitatiegesprek. Veel mensen denken dat een sollicitatiegesprek
nauwelijks voor te bereiden is. Dat klopt niet. Het grootste deel van het gesprek is
namelijk voorspelbaar. Daardoor is voorbereiden van een sollicitatiegesprek heel
goed mogelijk. Welke vragen kunnen er gesteld worden, wat neemt u mee, wat trekt
u aan en nog veel meer vragen die met het sollicitatiegesprek te maken hebben, kunt

Online een uittreksel burgerlijke stand aanvragen?
Dat kan bij de Digitale Balie op www.loppersum.nl

u kwijt op donderdagavond 24 juni 2010. De medewerkers van Werkplein Eemsdelta
geven u graag handige tips en suggesties. Op donderdagavond 1 juli 2010 is de
laatste inloopavond voor de zomervakantie. Dan staan netwerken en open
solliciteren centraal. Daarover volgende week meer informatie.

