
Herinrichting Stedum: Afgesloten is de 
D. Triezenbergstraat tot en met de A. Clantstraat.
Contactpersoon dhr. G. Hoeksema, 06 - 12 57 29 20.

Aanvragen en vergunningen in het kader van de WABO

Voor informatie over deze aanvragen en vergunningen kunt
u contact met ons opnemen

Aanvragen omgevingsvergunning

• 14 november 2014, plaatsen van zonnepanelen,

Dorpsweg 9 te Westeremden;

• 20 november 2014, herplanten van heesters, Rijksweg 39

te Wirdum;

• 21 november 2014, vervangen van het dak van de schuur

en het realiseren van een keuken in de schuur,

Stationsweg 44 te Stedum;

• 22 november 2014, wijzigen van de kozijnen, Lagestraat

16 te Loppersum;

• 24 november 2014, aanpassen van de voorgevel,

Heerestraat 8 te Middelstum;

• 25 november 2014, verbouwen van 14 naar 10 zorgappar-

tementen, Plataanlaan 4 te Middelstum.

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt
als de benodigde vergunningen of ontheffingen zijn ver-
leend en gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

• 21 november 2014, plaatsen van een luifel boven de pin-

automaat, Molenweg 13A te Loppersum;

• 24 november 2014, gedeeltelijk slopen en opnieuw aan-

brengen van een gemetselde dakrand, Hogestraat 18 te

Loppersum;

• 26 november 2014, plaatsen van zonnepanelen,

Kosterijweg 15 te Westeremden;

• 27 november 2014, vernieuwen van schoorstenen en een

ornament, Nieuwstraat 3 te Loppersum.

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

De beslistermijn voor het tijdelijk plaatsen van een romney-

loods t.b.v. extra opslagruimte aan de Pompsterweg 8 te

Middelstum, ontvangen op 26 september 2014  wordt ver-

lengd met een termijn van zes weken.

Ontvangen milieumeldingen

• 25 november 2014, voor het veranderen van een inrichting

aan de Groot Hemerterweg 2 te Stedum.

Het bedrijf valt onder de algemene landelijke milieuregels

ter bescherming van het milieu.

Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. 

� Vastgestelde verordeningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de

gemeenteraad van Loppersum op 24 november 2014 de

volgende verordeningen heeft vastgesteld;

• Winkeltijdenverordening

• Archiefverordening

• Financiële verordening gemeente Loppersum

• Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en com-

missieleden

• Verordening leerlingenvervoer

Bovenstaande verordeningen treden in werking op 1 januari
2015. Vanaf 2 december liggen de verordeningen en bij
horende stukken gedurende 6 weken ter inzage op het
gemeentehuis.

� Vastgesteld Beeldkwaliteitsplan Centrumplan
Loppersum

Burgemeester en wethouders van Loppersum maken

bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering

van 27 oktober 2014 het beeldkwaliteitsplan Centrumplan

Loppersum heeft vastgesteld.

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan is op ondergeschikte

delen gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan. 

Gedurende zes weken, van 2 december 2014 tot en met

maandag 12 januari 2015, ligt het vastgestelde beeldkwali-

teitsplan Centrumplan Loppersum ter inzage. Het beeldkwa-

liteitsplan met bijbehorende documenten kan op de volgen-

de wijze worden ingezien: 

• Digitaal als PDF op de gemeentelijke website

www.loppersum.nl;

• Op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in

het gemeentehuis, Molenweg 12 te Loppersum.

� Vastgesteld bestemmingsplan Loppersum

Burgemeester en wethouders van Loppersum maken

bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering

van 27 oktober 2014 het bestemmingsplan Loppersum

gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde plan is op ondergeschikte delen gewijzigd

ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor de

inhoud van de wijzigingen verwijzen wij u naar de stukken

behorend bij het vaststellingsbesluit.

Van 2 december 2014 t/m 12 januari 2015, ligt het vastge-

stelde bestemmingsplan Loppersum ter inzage. 

Het bestemmingsplan met bijbehorende documenten kan op

de volgende wijze worden ingezien: 

• Digitaal via de landelijke website

www.ruimtelijkeplannen.nl;

• Digitaal als PDF op de gemeentelijke website 

www.loppersum.nl, onder de rubriek ‘Actueel à

Bestemmingsplannen’;

• Op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in

het gemeentehuis, Molenweg 12 te Loppersum.

Beroep: 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeen-

teraad hebben ingediend en  belanghebbenden die kunnen

aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig

een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kun-

nen gedurende de inzagetermijn beroep instellen tegen het

vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kunnen belang-

hebbenden tijdens deze periode beroep instellen tegen de

door de raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte

wijzigingen. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA ’s Gravenhage. Voor het behandelen van een

beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt

in werking met ingang van de dag na die waarop de

beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende

werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voor-

ziening wordt gevraagd bij de Raad van State wordt de wer-

king van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is

beslist.

� Gemeentegids

De nieuwe gemeentegids is afgelopen week huis aan huis

bezorgd. Mocht u geen gids ontvangen hebben, dan kunt u

contact opnemen met het KlantContactCentrum (KCC). Ook

kunt u de gemeentegids komen afhalen op het gemeente-

huis tijdens de reguliere openingstijden.

� Adviesraad WMO: 4 december 2014

Op 4 december om 19.30 uur vergadert de adviesraad

WMO in het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

De volledige agenda vindt u op www.loppersum.nl

Weeknummer: 49

De zorg verandert Zorg

Wanneer loopt mijn indicatie af?

U kunt de einddatum van de indicatie lezen op het indi-

catiebesluit dat u van het CIZ heeft gekregen. Wanneer

deze einddatum voor 1 januari 2016 ligt, is dat de datum

waarop het afloopt. Is dat na 1 januari 2016, dan loopt de

indicatie wel op 1 januari 2016 van rechtswege af. Wij ver-

zoeken u om 8 weken voor het aflopen van de indicatie met

het Wmo-loket contact op te nemen.

Jeugd

Gaat de gemeente bepalen of ik naar een psychiater kan

met mijn kind?

Nee, de gemeente kijkt samen met uw gezin wat uw vraag

is en welke hulp nodig is. Hiervoor zetten zij deskundige

professionals in. Als het nodig is, kunnen deze professionals

advies vragen aan een team van specialisten of specialisten

inzetten. Ook huisartsen, jeugdartsen en medisch specialis-

ten hebben de mogelijkheid om door te verwijzen naar een

psychiater.

Passend onderwijs

Mijn kind heeft het niet fijn op school. Wat kan ik doen nu ik

niet zelf op zoek mag naar een andere school?

Met de schoolleiding gaat u op zoek naar oplossingen.

Komen u en de school er samen niet uit? Dan kunt u

gebruikmaken van advies en ondersteuning van een

onafhankelijke partij, bijvoorbeeld een medewerker van het

Centrum Jeugd en Gezin.

Participatie, da’s goud
Voor informatie over veranderingen in het domein werk,

kunt u ook terecht op de website van Werkplein

Eemsdelta. Werkplein #4, de speciale klantenkrant van

Werkplein Eemsdelta gaat deze keer over participatie en

de invoering van de Participatiewet. Onder het motto

‘Participatie, da’s goud!’ een verhaal over eigen kracht en

inzet voor werk en de samenleving. 

De Participatiewet vervangt een aantal bestaande

regelingen, waaronder de Wet Werk en bijstand (WWB),

de Wajong en de sociale werkvoorziening (Wsw). In deze

krant geeft het werkplein een overzicht van de belangrijk-

ste veranderingen. Klanten van Werkplein Eemsdelta

hebben Werkplein #4 per post ontvangen. Andere

belangstellenden kunnen hem downloaden op 

www.werkpleineemsdelta.nl. 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.loppersum.nl. U kunt ook bellen met het

KlantContactCentrum (0596 - 54 82 00), of uw vraag

per mail stellen, gemeente@loppersum.nl. Uiteraard

bent u ook welkom op het gemeentehuis om uw vraag

te stellen. Sinds kort is er in de hal bij de balie van het

gemeentehuis ook een folder te vinden over de veran-

deringen in de zorg. Deze folder is afkomstig van de

rijksoverheid.

De veranderingen in de zorg krijgen landelijk aan-

dacht. Een belangrijke website is 

www.hoeverandertmijnzorg.nl.

werp: zorg, werk, jeugdzorg en passend onderwijs.

Hieronder kunt u een indruk krijgen wat u daar aan vragen

en antwoorden kunt lezen. 

Werk

Wie gaat de gemeente vanaf 1 januari helpen bij het zoeken

van een baan? Heeft u op 1 januari een indicatie Sociale

Werkvoorziening (SW) maar nog geen dienstverband: dan

gaat de gemeente samen met u op zoek naar passend

werk. Heeft u op 1 januari een indicatie Wajong maar nog

geen dienstverband: dan gaat het UWV samen met u op

zoek naar passend werk. De gemeente blijft verant-

woordelijk voor mensen met een bijstandsuitkering.

Op deze plek informeren we u
Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor zorg

aan langdurig zieken en ouderen, werk, jeugdzorg en

passend onderwijs. Op deze plek informeren we u over

de veranderingen die dit met zich meebrengt. 

Veelgestelde vragen en antwoorden
Op de gemeentelijke webpagina ‘De zorg verandert’

vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de

veranderingen in de zorg. Deze zijn ingedeeld op onder-

Gemeentelijke dienstverlening rond de
feestdagen

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis en RIG 

Het gemeentehuis is gesloten van 22 december t/m

4 januari 2015. De publieksbalie en de burgerlijke stand

zijn wel (beperkt) geopend:

Publieksbalie
Op maandag 22, woensdag 24, maandag 29 en woens-

dag 31 december is de publieksbalie van 10.00 tot 12.00

uur geopend. Er geldt dan beperkte dienstverlening:

• aanvragen/afhalen rij- en reisdocumenten

• uittreksels 

• aanvragen Verklaring Omtrent gedrag

• aanvragen en informatie over voorzieningen Wmo

Burgerlijke stand
Op maandag 22, woensdag 24, maandag 29 en woens-

dag 31 december is de burgerlijke stand van 10.00 tot

12.00 uur geopend, alleen voor het aangeven van een

geboorte en overlijden en/of het regelen van een begra-

fenis.

Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG)
Op maandag 22, woensdag 24, maandag 29 en woens-

dag 31 december is het RIG van 10.00 tot 12.00 uur

geopend. Er is dan geen medewerker van de NAM aan-

wezig.

Vanaf maandag 5 januari zijn we u vanaf 9.30 uur graag
weer tot dienst.

Vraag tijdig uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

aan!

Heeft u dit jaar nog een nieuw paspoort, identiteitskaart

of rijbewijs nodig? Dan moet u vóór  15 december de

aanvraag doen. Documenten die later worden aange-

vraagd, kunnen pas vanaf 5 januari 2015 na 10.00 uur

worden opgehaald.

� Werk in uitvoering week 49
(1 - 8 december 2014)

Herinrichting Westeremden:

Afgesloten zijn de Dorpsweg,

de Oude Boor en het kruispunt

Dorpsweg – Kosterijweg. 

Contactpersoon dhr. G. Hoeksema, 06 - 12 57 29 20.

Herinrichting Middelstum: De Geertruida Alberdastraat is

afgesloten. Aanleg trottoir aan de Colpende.

Contactpersoon dhr. J. Kramer,  06 - 51 83 48 44.


