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De gemeente werkt op afspraak. Plan uw afspraak zelf in op eemsdelta.nl/afspraak. 
U kunt ons ook bellen op 14 0596 (zonder netnummer).

OPENINGSTIJDEN
Maandag - donderdag 8.30 tot 16.30 uur

Vrijdag 8.30 t0t 12.00 uur

CONTACTGEGEVENS
Wilhelminaweg 14, 9901 CM Appingedam

Postbus 15, 9900 AA Appingedam

14 0596
gemeente@eemsdelta.nl

eemsdelta.nl

ONLINE MELDPUNT
Overlast? Een lantaarnpaal die het niet doet? Een gat in het wegdek?

Losliggende stoeptegels? Meld het via eemsdelta.nl/meldpunt

Gemeentenieuws
Informatie over het coronavirus

Op eemsdelta.nl/corona vindt u de meest actuele informatie over de coronamaat-
regelen en wat dit betekent voor de dienstverlening van de gemeente Eemsdelta.

Aangepaste dienstverlening: wij werken alleen op afspraak
Wij werken alleen op afspraak. Het is niet mogelijk om zonder afspraak één
van de gemeentehuizen binnen te lopen. We houden onze normale
openingstijden aan:
> maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur;
> vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Coronaloket voor ondernemers

Voor ondernemers heeft de gemeente 
Eemsdelta in coronatijd een speciaal 
loket geopend: het coronaloket. Via dit 
loket kunt u extra ondersteuning krijgen. 
Medewerkers van Economische zaken, 
Inkomen en het Ondernemershuis zijn 
beschikbaar om bijvoorbeeld te helpen 
bij de aanvraag van regelingen, proble-
men met financiering, het zoeken naar 
nieuwe verdienmodellen of initiatieven 
die u wilt organiseren. Zij zoeken met u 
mee naar de beste partners om u verder 
te helpen, zoals de Kamer van Koophan-
del, het UWV, de provincie en banken, 

maar ook bij schuldhulpverlening en 
maatschappelijke ondersteuning. 

Bereikbaarheid van het coronaloket
U kunt zich aanmelden voor een ge-
sprek via: 
> telefoonnummer 14 0596
> coronaloket@eemsdelta.nl

Bij dit gesprek zijn medewerkers van 
Economische zaken, Inkomen en het 
Ondernemershuis aanwezig.
Zij helpen u verder!

Meer kroos dan normaal 
Bij warm weer liggen er op wateren en vijvers meer kroos en waterplanten dan normaal. 
Kan dit kwaad? Hieronder leggen we uit hoe het zit.

Kroos is een onschuldig waterplantje. Als warm weer lang duurt, groeit kroos extra snel. 
Een beetje kroos is niet slecht voor de waterkwaliteit. Voor watervogels is het juist een 
heerlijke, gezonde snack! Als het minder warm wordt, zal het kroos ook minder worden.

De gemeente en de waterschappen controleren de wateren regelmatig
We controleren bijvoorbeeld of het kroos en de waterplanten de kwaliteit van het water 
in de vijvers verstoren. Bij een paar vijvers verwijdert een harkboot de waterplanten. 
Hiermee testen we welke aanpak het best werkt.

Let bij kroos wel extra goed op kleine kinderen, honden en katten
Zij kunnen denken dat ze over het kroos heen kunnen lopen. Dat kan heel gevaarlijk 
zijn.

Ziet u dode vissen in de vijvers?
Dit kunt u melden bij de gemeente via het online meldpunt of bij één van de water-
schappen. Raak de vissen zelf niet aan.

De raadscommissie 
vergadert
Op woensdag 16 juni 2021 vergadert de 
raadscommissie om 19.30 uur. 
Benieuwd naar de complete agenda en 
de stukken die daarbij horen? Kijk dan op  
eemsdelta.nl/raad. U kunt live meekijken 
via de website  eemsdelta.nl/raad. 

De raad vergadert
De raad vergadert op woensdag 30 juni 
om 19.30 uur en op donderdag 1 juli om 
18.30 uur. De vergadering van 1 juli is extra 
ingepland vanwege de bespreking van de 
jaarrekeningen Appingedam, Delfzijl en 
Loppersum en de kadernota 2022..

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Gaat u verhuizen binnen of naar de ge-
meente Eemsdelta? Geef dan online de 
adreswijziging door. Dat is wel zo gemak-
kelijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week, 
zonder wachttijden. Zo kunnen steeds 
meer producten en diensten digitaal 
worden geregeld. Van verhuis- of over-
lijdensaangifte tot de aanvraag van een 
uittreksel Burgerlijke Stand. 
Kijk voor meer informatie op eemsdelta.nl. 

 Meldpunt 
openbare 
ruimte

Heeft u een melding over bijvoor-
beeld slechte bestrating, kapotte 
verlichting, een riolering die zorgt 
voor overstromende putten of het 
groenonderhoud? Dan kunt u dit 
melden via eemsdelta.nl/meldpunt. 
Via het meldpunt op de website 
kunt u met uw mobiele apparaat 
gemakkelijk een foto uploaden van 
uw melding.

Geef als het om kapotte straatver-
lichting gaat ook het lantaarnpaal-
nummer door. Het nummer vindt u 
op een sticker op de lantaarnpaal. 
Het nummer bestaat uit 
1 letter en 4 cijfers. 

Voor een dringende storing of een 
melding waar uit veiligheidsoverwe-
gingen direct actie op moet worden 
ondernomen, kunt u bellen 
naar 14 0596.

Online doorgeven 
verhuizing 

Woensdag 16 juni 2021
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Vergunningen

Wilt u meer informatie over 
onderstaande aanvragen en 
vergunningen? Bel dan naar 
14 0596.
Besluiten van de overheid kunt u ook 
online lezen via eemsdelta.nl/oub (Over 
Uw Buurt). Wilt u een e-mail ontvangen 
als de overheid een besluit neemt over uw 
buurt? Neem dan een abonnement op de 
e-mailservice.

Aanvragen omgevings- 
vergunningen
Het college heeft onderstaande aan-
vragen ontvangen voor de volgende 
omgevingsvergunningen (datum is datum 
ontvangst):
> Appingedam: 7 juni 2021, voor het 

plaatsen van een carport aan de 
Prinsesseweg 30;

> Delfzijl: 5 juni 2021, voor het plaatsen 
van een carport aan de Zadelmakerij 8;

> Delfzijl: 7 juni 2021, voor het plaatsen 
van 6 tijdelijke woningen nabij  
de Ubbenslaan;

> Delfzijl: 8 juni 2021, voor het aanleggen 
van een aanlegsteiger nabij Tuka 1;

> Delfzijl: 9 juni 2021, voor het bouwen 
van een schuur aan de Koningin 
Julianalaan 32;

> Eenum: 19 mei 2021, voor de 
bouwkundige versterking van een  
voorhuis en schuur (interne verbouwing)
aan de Oosterwijtwerderweg 6;

> Garrelsweer: 5 juni 2021, voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan aan 
de Stadsweg 44;

> Holwierde: 7 juni 2021, voor het 
realiseren van een aanbouw aan de 
Damsterweg 3;

> Holwierde: 8 juni 2021, voor het 
realiseren van een kleine windmolen 
aan de Uiteinderweg 15;

> Loppersum: 3 juni 2021, voor de  
sloop- en nieuwbouw van 2 woningen 
aan de Fivelstraat 4;

> Loppersum: 9 juni 2021, voor het 
plaatsen van een tuinhuis aan de 
Raadhuisstraat 5; 

> Stedum: 4 juni 2021, voor het wijzigen 
van een uitrit en aanleggen van een 
bouwweg aan de Weersterweg nabij 
huisnummer 3;

> Wagenborgen: 1 juni 2021, voor het 
brandveilig gebruik van BSO Lievelijn 
aan de Hoofdweg 17.

Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere proce-
dure)
Het college heeft onderstaande  
omgevingsvergunningen verleend  
(datum is datum verzending):
> Appingedam: 8 juni 2021, voor het 

versterken van de kapconstructie aan 
de Solwerderstraat 1; 

> Delfzijl: 7 juni 2021, voor het 
kappen van een boom tegenover 
Neptunusstraat 1; 

> Delfzijl: 8 juni 2021, voor het bouwen 
van een woning aan de Kwelderland, 
kavel 26; 

> Delfzijl: 9 juni 2021, voor het kappen 
van 2 bomen achter de Delfstraat 1 en 
tegenover de Delfstraat 11;

> Delfzijl: 9 juni 2021, voor het bouwen 
van een nieuwe schuur aan de 
Wierdeweg 15;

> Delfzijl: 10 juni 2021, voor het wijzigen 
van de gevel, aanbrengen van 
handelsreclame en het verwijderen van 
de luifels aan de Oranjestraat 13;

> Farmsum: 7 juni 2021, voor het kappen 
van een boom achter de Koestraat 34a; 

> Spijk: 7 juni 2021, voor het realiseren 
van een winkelwagenoverkapping, 
plaatsen vlaggenmasten en reclame 
aan de Alberdaweg 9;

> Garrelsweer: 9 juni 2021, voor het 
kappen van een populier aan de 
Merumerlaan t.h.v. nr 2; 

> Middelstum: 9 juni 2021, voor het 
verbouwen en uitbreiden van het 
woonhuis met een bijgebouw aan de 
Molenweg 15;

> Spijk: 9 juni 2021, voor het bouwen van 
een opslagloods aan de Buizerd 3;

> Wirdum: 8 juni 2021, voor het 
verbreden van een uitweg (dam) aan de 
Wirdumerweg, nabij huisnummer 3; 

> Zeerijp: 9 juni 2021, voor het kappen 
van 11 bomen aan de Molenweg.

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
Het college van B en W maakt bekend 
dat de volgende omgevingsvergunning 
van rechtswege is verleend, omdat 
binnen de beslistermijn geen besluit is 
genomen (datum is datum verzending):
> Appingedam: 8 juni 2021, voor het 

aanbrengen van een glazen plaat op  
de regenwaterbak achter de kerk aan 
de Wijkstraat 32.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aan-
vragen wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken (datum is datum ontvangst):
> Appingedam: tijdelijke bewoning van 

een bedrijfspand aan de Opwierderweg 
101 (9 april 2021);

> Appingedam: het vervangen van de 
kozijnen aan de Dijkstraat 2 (19 april 
2021);

> Delfzijl: het bouwen van een carport 
met garage aan de Uitwierderweg 135 
(14 april 2021);

> Loppersum: het herbestemmen van 
een schuur tot twee woningen aan de 
Nieuwstraat 17a (22 april 2021);

> ‘t Zandt: het vernieuwen van een loods 
aan de Westerweg 2 (12 april 2021).

Bent u het niet eens met een vergun-
ning/ontheffing?
Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dat kan pas als de vergunning/
ontheffing is verleend. Doe dit binnen 6 
weken na datum van verzending. Vermeld 
in uw brief tegen welke vergunning/ont-
heffing u bezwaar maakt en leg duidelijk 
uit waarom u het er niet mee eens bent. 
Stuur uw bezwaar naar: het college van B 
en W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

Kennisgeving ontwerp be-
sluit Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Burgemeester en wethouders van ge-
meente Eemsdelta zijn in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht van plan een omgevingsver-
gunning te verlenen voor het bouwen van 
woningen aan de Mello Coendersbuurt 41 
te Termunterzijl. De vergunning bestaat 
uit het bouwen van een bouwwerk (artikel 
2.1, lid 1, sub a Wabo) en het gebruiken 
van gronden/bouwwerken in strijd met 

het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1,  
sub c Wabo).

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 17 juni 
2021 tot en met 29 juli 2021 ter inzage 
in het gemeentehuis van de gemeente 
Eemsdelta. 

Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunt u schriftelijk of mondeling zienswij-
zen inbrengen. Zij moeten worden gericht 
aan ons college. Voor het inbrengen van 
een mondelinge zienswijze of het inzien 
van de stukken kunt u een afspraak 
maken via eemsdelta.nl of telefonisch  
via 14 0596.

Kennisgeving ontwerp  
besluit Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Burgemeester en wethouders van ge-
meente Eemsdelta zijn in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht van plan een omgevingsver-
gunning te verlenen voor het (her)bouwen 
van een woning met aanbouw aan de 
Lalleweer 1 te Borgsweer. De vergunning 
bestaat uit het bouwen van een bouw-
werk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo) en het 
gebruiken van gronden/bouwwerken in 
strijd met het bestemmingsplan (artikel 
2.1, lid 1, sub c Wabo).

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 17 juni 
2021 tot en met 29 juli 2021 ter inzage 
in het gemeentehuis van de gemeente 
Eemsdelta. 

Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunt u schriftelijk of mondeling zienswij-
zen inbrengen. Zij moeten worden gericht 
aan ons college. Voor het inbrengen van 
een mondelinge zienswijze of het inzien 
van de stukken kunt u een afspraak 
maken via eemsdelta.nl of telefonisch via 
14 0596.

HORECA
Aan de heer S. van der Zweep en me-
vrouw M.H. van der Zweep- van Linscho-
ten, is een vergunning verleend voor het 
bedrijfsmatig verstrekken van alcohol-
houdende dranken voor gebruik ter plaat-
se voor het perceel aan de Oude schans 
11, 9934 CM te Delfzijl (Pension Delfzijl). 
De vergunning ligt voor belanghebben-
den ter inzage bij de gemeente  
Eemsdelta. Voor het inzien van de stuk-
ken kunt u een afspraak maken via 
eemsdelta.nl of bel 14 0596.  
Belanghebbenden kunnen tot zes weken 
na datum verzending een gemotiveerd 
bezwaarschrift bij het college indienen.

Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen ver-
dere verspreiding van het coronavirus, 
kunt u alleen voor noodzakelijke onder-
werpen terecht in een van de gemeen-
tehuizen. Het is hierdoor niet mogelijk 
om de aanvragen, besluiten en bijbeho-
rende stukken in te zien. Mocht u toch 
een stuk willen inzien, neem dan con-
tact op met het Klant Contact Centrum 
(KCC) via telefoonnummer 14 0596. De 
medewerkers van het KCC gaan met u 
op zoek naar een oplossing..


