Weeknummer: 6

■ Openbare commissievergadering 11 februari

De openbare vergadering van de raadscommissie is op
maandag 11 februari 2019 om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent vanaf 19.30 uur welkom.
Agenda
• Nationaal Programma Groningen
• Presentatie over vuurwerkvrije zones
• Presentatie erfgoed
De volledige agenda staat op www.loppersum.nl.
Spreekrecht
Informatie hierover ontvangt u van de griffier. Hij is bereikbaar via griffie@loppersum.nl of via 0596- 54 82 00.
Aanmelden spreekrecht kan tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

■ 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)
• 28 januari 2019, voor het plaatsen van een kleine windmolen aan de Bedumerweg 45 in Stedum;
• 28 januari 2019, voor het plaatsen van een kunstwerk
aan de D. Triezenbergstraat 26 in Stedum;
• 28 januari 2019, voor het verbouwen van een woning
aan de Kerkeweg 41 in Wirdum;
• 28 januari 2019, voor het kappen van een boom
aan de Onderdendamsterweg 13 in Middelstum.
Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure) (datum is datum verzending)
• 25 januari 2019, voor het vervangen van de schoorstenen
aan de Burchtstraat 23 in Middelstum;
• 25 januari 2019, voor het kappen van 22 bomen aan de
Wirdumerweg in Loppersum, Lutjerijp in Leermens,
Lopsterweg in Stedum en de Terhornseweg in Zeerijp;
• 28 januari 2019, voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve van het bouwkundig versterken van het
gemeentehuis aan de Molenweg 12 in Loppersum;
• 30 januari 2019, voor het kappen van 7 bomen aan de
Terhornseweg 3 in Zeerijp.
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.
Verlenging beslistermijn (datum is datum ontvangst)
• 7 december 2018, voor het verbouwen van de woning aan
de Oosterburen 3 in Middelstum.
De beslistermijn voor bovenstaande aanvraag wordt verlengd met een termijn van zes weken.

■ Vastgestelde verordeningen tot tweede

wijziging legesverordening 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat door de
raad op maandag 28 januari 2019 de verordeningen tot tweede wijziging legesverordening 2019 is vastgesteld. De verordeningen tot tweede wijziging legesverordening 2019 ligt
met ingang van 29 januari gedurende 12 weken ter inzage in
het gemeentehuis.

■ Vrijwilligersvacature:

Adviesraad Sociaal Domein
De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn op
zoek naar vrijwilligers die de Adviesraad Sociaal Domein
willen versterken. Het Sociaal Domein is de overkoepelende
term voor zorg- en welzijnstaken zoals WMO, Jeugdwet,
Participatiewet en het passend onderwijs. De Adviesraad
geeft de colleges van burgemeester en wethouders van de
drie gemeenten gevraagd en ongevraagd advies als het
gaat over het nieuwe gemeentelijke beleid ten aanzien van
het Sociaal Domein. Solliciteren kan tot en met 15 februari
2019. De volledige vacature is te lezen op
www.loppersum.nl.

Uitnodiging: denk mee over geschikte gebieden voor duurzame energie
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
maken in 2019 gezamenlijk een energievisie. De energievisie gaat vooral over de ruimtelijke invulling van
duurzame energie. Concreet betekent dit: welke gebieden in de woonomgeving (stad, dorp en landelijk gebied)
zijn geschikt voor welke duurzame energiebronnen?

Waarom een energievisie?
Regelmatig krijgen de drie gemeenten vragen van inwoners of
bedrijven over bijvoorbeeld het duurzaam maken van een
woning, de aanleg van een zonnepark of de bouw van kleine
windmolens. De gemeenten willen graag vanuit een samenhangend beeld bepalen hoe zij de transitie van fossiele energie (aardgas, steenkolen, olie) naar duurzame energie kunnen
regelen. Dat betekent dat niet elk initiatief apart wordt
beoordeeld, maar dat deze energievisie het vertrekpunt
wordt waaraan alle plannen worden getoetst.

Hoe kunnen inwoners meedenken?
De visie wordt samen met inwoners en ondernemers
ontwikkeld. Daarom bent u van harte uitgenodigd om
mee te denken tijdens één van de elf sessies die georganiseerd worden. Daarnaast is het mogelijk om een
online enquête in te vullen waarin u uw mening kan
geven. Lees meer over het traject via
www.loppersum.nl/energievisie.
Via deze website is ook de online enquête in te vullen.

Er zijn elf sessies, verdeeld over de drie gemeenten.
Iedereen is welkom, ook op locaties die niet in de eigen
gemeente zijn. Tijdens de sessies wordt specifiek ingegaan op de dorpen die om de locatie liggen.
Op www.energievisieadl.nl ziet u in de agenda bij
welke sessie uw dorp of wijk aandacht krijgt.

■ Uitnodiging: Platform Duurzaamheid

op 12 februari
Op dinsdag 12 februari 2019 is er Platform Duurzaamheid
om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat o.a. de Dag van de
Duurzaamheid 2019. Daarnaast zijn alle duurzame voorstellen, plannen en suggesties welkom. Na afloop is er gelegenheid voor het uitwisselen van duurzame ideeën en het
opdoen van meer inspiratie. Wilt u zich vooraf aanmelden
als u komt? Dat kan via 0596-548200 of via
l.vandenakker@loppersum.nl.

■ Werk in uitvoering 4 februari – 11 februari

Bekijk www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden voor een
overzichtskaart met alle wegwerkzaamheden.

Middelstum
Stremming Ploegersweg 12 t/m 34
I.v.m. versterking van de woningen Ploegersweg 12 t/m 34
is dit gedeelte van de Ploegersweg voor al het verkeer
afgesloten in de weken 2 t/m 11.
Contactpersoon: bouwbedrijf Rottinghuis, 050-3185333.
‘t Zandt
Hoofdstraat
Er zijn werkzaamheden aan de Hoofdstraat vanaf de
Molenweg tot de grens van de bebouwde kom (richting
Zijldijk). Het verkeer wordt omgeleid d.m.v. bebording. De
bereikbaarheid van aanwonenden blijft gehandhaafd.
Contactpersoon: J. Kramer, 06-51834844.

Zijldijk
Damwandwerkzaamheden
Deze week worden de damwanden, nabij de begraafplaats,
opnieuw gevoegd.
Contactpersoon: R. Douma, 06-25751521.
Vervangen openbare verlichting
In onderstaande dorpen wordt de openbare verlichting vervangen.
• Zijldijk, in de weken 6 en 7.
• ‘t Zandt, in de weken 8 t/m 13.
• Zeerijp, in de weken 17 en 18.
Contactpersoon: F. Ensing, 06-11771139.

Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken samen een Energievisie

