
Ontwerpbestemmingsplan Toeristische

Overstap Punt (TOP)

‘TOP-locatie Hoogwatum’ te Bierum

Het waddenfondsproject ‘Kiek over Diek’ maakt de realisatie van een fietspad mogelijk op en over de

zeedijk van Groningen. Een route van 90 kilometer die het meest westelijke punt van Groningen ‘Lau-

wersoog’ verbindt met het meest oostelijke punt ‘Nieuw Statenzijl’.

Op tien punten, gelijkmatig verdeeld over het traject, wordt de route voorzien van transecten. Dit zijn

doorsteken naar het achterland, waar aangesloten wordt op bestaande fietsroutes en het fietsknoop-

puntennetwerk van Groningen.

De knooppunten waar de transecten van de doorgaande route aftakken, worden ingericht als toeristisch

overstappunt (TOP) met basale recreatieve voorzieningen. De TOP is een plaats waar bezoekers kunnen

overstappen van bijvoorbeeld hun auto op de fiets. Het is een locatie om te parkeren met bescheiden

voorzieningen.

In de gemeente Delfzijl worden twee TOP-locaties gerealiseerd. Eén TOP wordt gerealiseerd in de buurt

Hoogwatum iets ten noordoosten van Bierum direct achter de zeedijk langs de Eems (Bocht van Watum).

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 25 september 2014 tot en met 5 november 2014 ter inzage in

het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl

of via telefoonnummer 140596. Ook ligt het plan ter inzage in de openbare bibliotheek, Oude Schans

23 te Delfzijl. Het plan is ook in te zien via www.delfzijl.nl, ‘Bestuur en Beleid’, ‘Ruimtelijke Plannen’

(onder Beleid), ‘Bestemmingsplannen en beheersverordeningen’. De digitale versie van een bestem-

mingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digi-

tale plan.

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kunt u schriftelijke zienswijzen over het plan indienen bij de raad, postbus 20000,

9930 PA Delfzijl of mailen naar inspraakruimtelijkeplannen@delfzijl.nl.

Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en bovenaan uw brief of e-mail bij onder-

werp: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan TOP-locatie Hoogwatum’. Voor mondelinge zienswijzen

kunt u een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling, gemeente Delfzijl via telefoonnummer (0596)

63 99 49.
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