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

n

Openbare raadsvergadering

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Loppersum te houden
op maandag 6 februari 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van Molenweg 12
te Loppersum. U bent vanaf 19.00 uur welkom.
Agenda:
1) Opening.
2) Vaststelling agenda.
3) Aankondiging/vaststelling insprekers.
(Insprekers krijgen de gelegenheid het woord te voeren bij de
geagendeerde agendapunten)
4) Kort verslag van raadscommissie 16 januari 2012
Woon – en leefbaarheidsplan
De projectleider wonen en voorzieningen, de heer Coen Weusthuis, zal
ingaan op het proces tot nu toe, de inhoudelijke stand van zaken en de
vervolgstappen.
6) Sluiting
De volledige agenda kunt u vinden op www.loppersum.nl, onder ‘Bestuur en
Organisatie’

Het college van B&W houdt spreekuur
Heeft u een onderwerp dat u bezighoudt en u graag met een van de
collegeleden zou willen bespreken? Heeft u ideeën die u graag aan de
burgemeester of een wethouder voor zou willen leggen? Het college van
B&W wil graag met u praten over zaken die u raken.
Hiervoor organiseert ze vanaf februari iedere eerste donderdag van de
maand, tijdens de avondopenstelling, van 17.00 tot 18.00 uur een
spreekuur voor burgers.
Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u een afspraak maken met
mevrouw J.F. Slagter, uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van het spreekuur.
Ze is telefonisch te bereiken via 0596-548200.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Telefoon: (0596) 54 82 00
Fax:
(0596) 54 82 01
Maandag t/m donderdag 08.00-16.30 uur
Vrijdag
08.30-12.00 uur
CORRESPONDENTIEADRES
Postbus 25
9919 ZG Loppersum
EMAIL
gemeente@loppersum.nl
WEEKNUMMER
5-2011

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
De volgende omgevingsvergunning is verleend (datum is datum
verzending):
• 19 januari 2012, voor het bouwen van een melkveestal, Palenweg 2
Westerwijtwerd
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.
Horeca
Op 24 januari 2012 is vergunning verleend voor de uitoefening van het
horecabedrijf voor de inrichting Fraamweg 3 te Middelstum (verzonden 24
januari 2012). Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Voor
informatie kunt bellen met de gemeente Loppersum, tel. 0596–548200.
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Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken
burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum bekend dat het
volgende bestemmingsplan wordt voorbereid:
• partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, onderdeel D.
Triezenbergstraat 30 Stedum; herziening bestemming ‘Landelijk gebied I’
naar ‘Woongebied’ met de aanduiding ‘bedrijf’ en het leggen van een
bouwvlak voor een schuur.
Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage en tegen deze
vooraankondiging kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Ook is het
niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over
ons voornemen. Wanneer het ontwerpbestemmingsplan gereed is, dan zal
deze ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen. Hierover
volgt te zijner tijd een publicatie in de Ommelander Courant, de
Staatscourant en op www.loppersum.nl.

Informatieavond CPO, meld u aan!

n

Aanvragen en vergunningen in het kader van de WABO
Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt u contact
met ons opnemen

Aanvragen omgevingsvergunning
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen (datum
is datum ontvangst):
• 24 januari 2012, voor het plaatsen van een dakkapel, Kerkpad 1 Leermens
• 25 januari 2012, voor het slopen van een woning en schuur, Lutjerijp 6
Leermens
• 23 januari 2102, voor het plaatsen van een carport, Ploegersweg 3
Middelstum
• 23 januari 2012, voor het kappen van bomen, Wirdumerweg 83 Loppersum
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de benodigde
vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

Werkplein Eemsdelta
Ben jij creatief en heb je een uitkering?
Werkplein Eemsdelta richt haar ontvangstruimte aan de Singel in Delfzijl opnieuw
in. Voor het Jongerenloket zoeken we jongeren die hun creativiteit willen loslaten
op de wanden met graffiti. Een ervaren graffitikunstenaar gaat daarbij begeleiden.
We zoeken jongeren onder de 27 jaar die een uitkering van de gemeente ontvangen.
Kun jij goed tekenen, schilderen, schetsen of heb je ervaring met graffiti spuiten?
Als je het leuk vindt om mee te doen, laat ons het snel weten!. Bel op werkdagen
tussen 9.00-11.00 uur met Anita Knollema of Gert Bulthuis op Werkplein Eemsdelta.
Zij geven je graag meer informatie over dit project.

Informatiebijeenkomst ‘werken als klantadviseur’ op 2 februari
Heeft u administratieve ervaring of ervaring als telefonist(e) of receptionist(e)? Bent
u klaar met uw (deeltijd-) administratieve opleiding en zoekt u een nieuwe baan?
Kom dan langs tijdens de informatiebijeenkomst over ‘werken als klantadviseur’

De gemeente Loppersum organiseert op 31 januari a.s. samen met SIR-55
een informatiebijeenkomst op het gemeentehuis over Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hoe wilt u wonen? is het centrale
thema. De bijeenkomst is bedoeld voor medioren en senioren die een
nieuwbouwwoning voor zichzelf willen ontwikkelen.

Programma 31 januari 2012
19.00 uur Ontvangst met koffie/ thee
19.30 uur Welkomstwoord wethouder P. Prins
19.35 uur Presentatie door de heer A. Van den Heuvel van SIR-55
20.30 uur Presentatie door de heer M. Hulshof
21.00 uur Afsluiting
U kunt zich aanmelden voor deze avond via gemeente@loppersum.nl.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met stichting SIR-55
040-242 32 23.

van Werkplein Eemsdelta. Die wordt gehouden op donderdag 2 februari 2012 aan de
Singel 27 Delfzijl. Een opdrachtgever van Werkplein Eemsdelta heeft op dit moment
meer dan 25 vacatures als klantadviseur die zij op 2 februari graag aan u wil
presenteren. U krijgt informatie over de werkzaamheden, de opdrachtgevers en de
werktijden. Ook uw vragen worden beantwoord. Deze voorlichting duurt ± 45 minuten
en start om 16.00 uur en 17.00 uur.

Nieuwe website Werkplein Eemsdelta online
Werkplein Eemsdelta heeft een nieuwe website: www.werkpleineemsdelta.nl. Het
komende jaar wil Werkplein Eemsdelta op deze nieuwe website de digitale
dienstverlening verder uitbreiden, waardoor de burger nog beter bediend wordt.
De bestaande website van ISD Noordoost vervalt. Die informatie staat nu ook op
werkpleineemsdelta.nl.
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Actualisatie gegevens gemeentegids door Akse Media

Deze week wordt gestart met de actualisatie van de redactionele
adressen voor de gemeentegids Loppersum 2012. Iedereen binnen de
gemeente Loppersum die een e-mailadresvermelding in de gemeentegids
heeft, ontvangt een automatische mailing van Akse Media waarmee u kunt
reageren, maar ook, met een unieke persoonlijke inlogcode, via internet uw
gegevens aan kunt passen. Overige adressen worden in de komende weken
telefonisch door Akse Media benaderd of ontvangen een brief.

Mutaties doorgeven t/m 24 februari 2012
Mutaties en/of aanmeldingen kunnen de komende weken (t/m 24 februari
2012) worden doorgegeven aan Akse Media:
• per email: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gem. gids Loppersum)
• telefonisch: (0598) 634508 (kantoor Veendam)
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gem. gids Loppersum) Postbus 6033,
1780 KA Den Helder
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Werk in uitvoering week 5 (30 januari-6 februari 2012)

In Loppersum wordt gewerkt aan wegen, bruggen,
riolering, kades en uitbreidingsplannen. We weten dat
deze werkzaamheden voor overlast kunnen zorgen.
Daarvoor vragen we uw begrip.
Herinrichting Rijksweg Garrelsweer
Aannemer Stienstra BV uit Metslawier werkt aan de herinrichting van de
Rijksweg in Garrelsweer, het deel van de komgrens (kant van Winneweer) tot
aan de aansluiting met de N360 (provinciale weg). Voor de uitvoering van
het werk is de Rijksweg in zes fasen verdeeld. Gestreefd wordt naar het
asfalteren van het wegdeel van fase 3 en 4 eind februari. Dit is het deel
tussen de Merumerlaan en de Lopstertil. Aansluitend start de aannemer met
fase 6. Als laatste wordt fase 5 gedaan in verband met de bereikbaarheid van
het dorp. De omleidingroute staat op www.loppersum.nl.
Vanwege de vorst liggen de werkzaamheden in ieder geval deze week stil.
Douwtil en Pomptil
De brug Douwtil bij Stedum en de brug Pomptil bij Westerwijtwerd worden
gerenoveerd. Het dek van Douwtil wordt verbeterd. Pomptil is inmiddels
vervangen door een brug die geschikt is voor voetgangers en fietsers. Beide
bruggen kunnen weer door het verkeer gebruikt worden. Het asfalteren vindt
plaats zodra het weer het toelaat, naar verwachting halverwege maart. Het
werk wordt uitgevoerd door aannemer Oosterhuis uit Kolham.

Met vragen of klachten over de uitvoering van de bovenstaande
werkzaamheden, kunt u terecht bij de toezichthouder van de gemeente
Loppersum dhr. J. Kramer tel. 06-51834844 of per e-mail
j.kramer@loppersum.nl.
Als u informatie wenst over de werkzaamheden dan kunt u contact
opnemen met dhr. M. Postema, tel. 0596-548200 of per e-mail:
m.postema@loppersum.nl. Verder verwijzen we u naar www.loppersum.nl.
Vervangen gemaal Wijmersweg Loppersum
Het waterschap Noorderzijlvest is gestart met het vervangen van het
rioolgemaal aan de Wijmersweg ter hoogte van de Kruisweg.
Met vragen of klachten over de uitvoering van deze werken kunt u terecht bij
het Waterschap Noorderzijlvest, telefoon 050 3048911.

Uitnodiging Krimpcafé on tour; 9 februari 2012
Hebben dorpen toekomst? Door Gert-Jan Hospers
Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseert in 2012 iedere tweede
donderdag van de maand tussen 16.00 uur en 17.30 uur op diverse locaties in
Noord-Nederland de zogenaamde ‘Krimpcafés on tour’: informatieve
bijeenkomsten rondom een actueel krimp-onderwerp. De krimpcafés verlopen via
een vast format: eerst vindt een presentatie plaats, waarna er gelegenheid is voor
discussie. Tot slot kan tijdens de borrel nog verder nagepraat worden. De
krimpcafés zijn gratis toegankelijk en iedereen is van harte welkom. In verband met
de catering is het wel prettig als u zich van tevoren aanmeldt. Dit kan via:
info@kennisnetwerkkrimp.nl. Tijd: 16.00-17.30 uur, locatie: Huis de Beurs,
A-Kerkhof 4, Groningen. Graag tot 9 februari!

