
NPG aanvragen gemeente Loppersum: 

2018 

Koppelkansen dorpshuizen in versterking 

De gemeente Loppersum gaat aan de slag met de versterking van dorpshuizen. Voor de 

vernieuwing, verduurzaming en verbetering van deze dorpshuizen ontvangt de gemeente 

voor het project 'Koppelkansen Dorpshuizen in versterking' € 375.000,- subsidie. 

Herbestemming steenfabriek Rusthoven 

Herbestemming steenfabriek Rusthoven' in Wirdum. Initiatiefnemer Het Groninger 

Landschap krijgt € 150.000,- subsidie om het vervallen complex weer toegankelijk te maken 

voor gebruik. Dit met behoud van cultuurhistorische elementen en elementen die belangrijk 

zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen in de oude fabriek. (Bijdrage: € 150.000,-) 

Herinrichting Hoofdstraat 't Zandt 

Herinrichting Hoofdstraat 't Zandt, fase 3', dit project is onderdeel van de herinrichting van 

de totale hoofdstructuur van het dorp. Een initiatief van de gemeente Loppersum in 

samenwerking met inwoners, waarvoor € 500.000,- subsidie toegekend is. (Bijdrage: € 

500.000,-) 

2019 – Mei ronde 

Dorpenronde (procesgeld) om te komen tot een lokaal programma NPG   

Om te komen tot een gedragen input voor het Nationaal Programma Groningen wil de 

gemeente Loppersum van onderop input krijgen voor een lokaal plan van aanpak NPG. 

Dorpen worden geactiveerd om zelf met voorstellen te komen voor dorpsinitiatieven. Hierbij 

worden ze financieel ondersteund met een budget voor vergaderen, kantoorkosten, 

advertenties, flyeren, penvoerder, ontwerper, kostendeskundige, ofwel alles wat nodig is om 

te komen tot gedragen, uitgewerkte en haalbare plannen (dorpsinitiatieven). (Bijdrage: € 

150.000,-) 

Afboeken koopsommen strategische aankopen centrumplan Loppersum  

Loppersum wil een compact, levendig, ondernemend, maar bovenal een toekomstbestendig 

centrum. Uit een recente centrumvisie blijkt dat Loppersum behoefte heeft aan een 

gevarieerd centrumaanbod in het karakteristieke hart van Loppersum. Om leegstand en 

onttrekking van ruimten in het centrum te voorkomen, wil de gemeente Loppersum 

overgaan tot aankoop van panden in het centrum van Loppersum. Indien de gemeente niet 



overgaat tot regie en verwerving kunnen functies op ongewenste plekken terecht komen. 

(Bijdrage: € 825.000,-) 

Bijdrage in (aankoop) demowoning duurzaamheid met energieloket   

Een woning wordt versterkt en verduurzaamd (o.a. gasloos). De gemeente richt in de woning 

een expositie in. Tijdens openingsuren is er een energieadviseur aanwezig, die bezoekers 

informeert, enthousiasmeert  en adviseert. De woning is een fysiek energieloket, waar ook 

info over financiering en subsidies wordt verstrekt. (Bijdrage: € 160.000,-) 

Financieel honoreren van ingediende en lopende dorpsinitiatieven          

Bij de gemeente zijn de afgelopen periode diverse projecten ingediend door verschillende 

aanvragers. Van het bouwen van een kas bij Ewsum tot een beweegpark bij Leermens, van 

een multifunctioneel sport- en beweegveld in Garrelsweer tot een tiny forrest met Free 

Runningfield in Middelstum. Al deze initiatieven waren al in wording en hebben gemeen dat 

er een aanvullende bijdrage nodig is voor realisatie. (Bijdrage: € 250.000,-) 

Inzet van energiecoaches mogelijk maken                

Het verduurzamen van de bestaande bebouwde voorraad en het maximaliseren van 

besparingsmogelijkheden is in Nederland te lang een vergeten deel van de energietransitie 

geweest. In het aardbevingsgebied is de bereidheid om aan de slag te gaan met de 

energietransitie in beginsel groot. Het vraagt echter wel veel stimulans, uitleg en het 

beschikbaar hebben van goede voorbeelden. De inzet van energiecoaches kan hierin ene 

belangrijke rol spelen. (Bijdrage: € 100.000,-) 

Onrendabele top aankoop en opruimen rotte kiezen en rommelerven        

De gemeente Loppersum kent een aantal rotte kiezen en rommelerven. De gemeente houdt 

een lijst bij en voert een Lopster 'Schoon, heel en veilig'-beleid. Ondanks dat getracht wordt 

op meerdere manieren de rotte kiezen opgeknapt of gesloopt en rommelerven opgeruimd 

te krijgen dienen zich ook regelmatig kansen aan om dergelijke rotte kiezen en rommelerven 

te verwerven. Door aankoop kan de gemeente overgaan tot sloop of opruiming, waarna een 

kwaliteitssprong wordt gemaakt. (Bijdrage: € 500.000,-) 

Upgrade schoolpleinen bij nieuwe school en 3 kind-centra             

Binnen het scholenprogramma van de gemeente Loppersum is in Middelstum een school 

verplaatst naar een versterkte schoolgebouw en daarnaast zijn er kindcentra gebouwd in 

Middelstum, Stedum en Loppersum. Voor deze vier scholen is budget beschikbaar voor de 

aanleg van een sober en doelmatig schoolplein bij de nieuwe opstallen. Vanuit de 

schoolbesturen is aangegeven dat gestreefd moet worden naar een upgrade van de 

schoolpleinen, zoals dat ook bij de netwerkschool Loppersum Noordoost plaats vindt. 

Schoolpleinen worden steeds belangrijker voor modern onderwijs. De educatieve 



mogelijkheden worden vergroot en binnen- en buitenonderwijs kan met elkaar worden 

verbonden. (Bijdrage: € 300.000,-) 

Onderzoek naar toekomstscenario's sportcluster Loppersum                    

Het sportcluster in Loppersum kent veel gebruikers. Er is sprake van binnen- en 

buitensporten. De sportopstallen moeten worden versterkt. In overleg met de gebruikers 

van het sportcluster is vastgesteld dat er een noodzaak is voor een onderzoek naar de 

houdbaarheid van de toekomstige exploitatie van het sportcomplex. Sportverenigingen 

hebben te maken met een terugloop van leden en vrijwilligers en gewijzigde 

maatschappelijke omstandigheden. In beeld zou moeten worden gebracht welke scenario's 

er zijn voor toekomstige exploitatie, koppeling van functies en onderhoudsactiviteiten, 

effectief en efficiënt ruimtegebruik, benodigde investeringen en doorrekeningen van de 

scenario's op exploitatiemogelijkheden. (Bijdrage: € 50.000,-) 

2019 – Juni ronde 

Duurzame mobiliteit  

‘Doe het goed of doe het niet’, waarbij voor een periode van vijf tot tien jaar minimaal twee 

elektrische deelauto’s per dorp beschikbaar gesteld worden. De gemeente gaat dit project 

samen met inwoners en lokale organisaties uitwerken. (Bijdrage: € 2.000.000,-) 

Aanleg Warmtenet 

De aanleg van een warmtenet in Loppersum Noord, waarmee een huis zonder aardgas 

verwarmd kan worden. Op dit warmtenet kunnen ongeveer 60 woningen, het gemeentehuis 

en de kerk Waardevol Leven worden aangesloten. (Bijdrage € 945.000,-) 

Programma Jeugd, Onderwijs en Leefbaarheid  

De projecten die deel uitmaken van dit programma dragen bij aan het fysiek en mentaal 

welbevinden van jongeren in de gemeente Loppersum. Er wordt ingezet op 

talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, jeugdparticipatie, kansengelijkheid en 

gezondheidsbevordering. Daarnaast willen Loppersum een fonds instellen voor algemene 

voorzieningen voor jongeren. (Bijdrage  

€ 630.000,-) 

Haventerrein Huizinge 

Dorpsbelangen Huizinge is initiatiefnemer voor dit plan en heeft in samenwerking met de 

gemeente een plan opgesteld om het haventje op te waarderen, met als doel deze om te 

vormen tot een sfeervolle en gezellige plek met voorzieningen voor dorpsontmoetingen en 

kleinschalige culturele activiteiten. (Bijdrage € 454.000,-) 



Haventerreinen Zeerijp, Middelstum en 't Zandt 

Vanuit Middelstum, Zeerijp en 't Zandt bestaat de wens om de haven als centrale plek terug 

te brengen in het dorp. Er moet eerst onderzocht worden wat de mogelijkheden hiervoor 

zijn, aangezien de haventjes niet meer als zodanig in gebruik zijn. (Bijdrage € 75.000,-) 

Aanleg van kunstgras oefenvelden voetbalverenigingen Stedum, Middelstum en 

Loppersum 

De voetbalverenigingen hebben de wens geuit om hun trainingsfaciliteiten om te vormen 

naar een duurzame voorziening. De huidige velden zitten aan de grens van hun capaciteit en 

speelbelasting, voorstel is om de trainingsfaciliteiten te voorzien van kunstgras. (Bijdrage € 

1.045.000,-) 

Tafeltennishal Middelstum 

De tafeltennishal in Middelstum moet worden versterkt. Daarnaast ligt er een vraagstuk 

over de toekomstige exploitatie. Er wordt nu subsidie gevraagd om de mogelijkheden voor 

de tafeltennishal in kaart te brengen en verschillende scenario's uit te werken. (Bijdrage € 

50.000,-) 

Hippolytushoes Middelstum 

Woonzorgcentrum Hippolytushoes in Middelstum komt 31 augustus 2019 leeg te staan. 

Dorpscoöperatie Middelsoam en gemeente Loppersum willen dit bepalende pand behouden 

en een functie geven voor het dorp. Een initiatiefnemer heeft zich gemeld met een nieuw 

woonzorgconcept voor verschillende doelgroepen. De insteek is dat dorpsbewoners en de 

directe omgeving ‘van wieg tot graf’ terecht kunnen in Hippolytushoes en dus in eigen dorp 

kunnen blijven wonen. Het initiatief staat in een beginstadium maar is hoopgevend. Er ligt 

een versterkingsopgave voor het pand. Dorpscoöperatie en gemeente willen samen met de 

initiatiefnemer en andere betrokken partijen het concept verkennen en toetsen op 

haalbaarheid. Deze aanvraag richt zich op financiering van de procesbegeleiding. (Bijdrage € 

50.000,-) 

 


