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Gemeentenieuws

Opknapbeurt voor wegen tussen 
Spijk en ‘t Zandt

Op dit moment knappen we in de 
gemeente Eemsdelta twee wegen op 
tussen Spijk en ‘t Zandt. Het gaat om 
de Spijkster Oudedijk en de Godlinzer 
Oudedijk. Samen hebben ze een lengte 
van ongeveer 2,5 kilometer. Ze zijn een 
belangrijk onderdeel in de verbinding 
tussen de twee dorpen. De wegen zijn 
toe aan een opknapbeurt. Ze worden 
voorzien van een versterkte bovenlaag. 
De weg is daardoor beter bestand tegen 
scheurvorming en spoorvorming. In week 
29 brengen we de belijning aan. We 
verwachten dat de wegen begin week 30 
weer te gebruiken zijn. 

Bloeiende bermen
Omdat de bermen en inritten iets ver-
hoogd gaan worden, is dit gelijk een 
goed moment om de bermen in te zaaien 
met een bloemenmengsel. Dat gaan we 
aankomend najaar zaaien. Het mengsel is 
speciaal samengesteld voor de voedsel-
rijke kleibodem van Noord Groningen. De 
ontwikkeling van de berm heeft even tijd 
nodig. Eind 2022 kunnen weggebruikers 

genieten van ruim 2,5 kilometer kleurrijke 
planten. Dat is niet alleen mooi om naar 
te kijken, ook de insecten worden blij van 
zulke bermen. De gemeente beschikt 
over ongeveer 270 hectare aan bermen 
langs wegen en paden. Dat is een op-
pervlakte met grote potentie om planten, 
insecten en dieren meer ruimte te geven 
om zich te ontwikkelen en te verplaatsen.

Aanpak roekenoverlast 
Op een aantal plaatsen in de gemeente 
veroorzaken roeken (dat zijn kraaiachtige 
vogels) overlast. Vooral de grote kolonies 
met roeken maken tijdens het broed-
seizoen ontzettend veel geluid. Roeken 
krassen vooral tijdens de schemer, dan 
zijn ze actief. In de zomer stoppen ze pas 
rond 23:00 uur en rond 5:00 uur begin-
nen ze weer. Ook hun uitwerpselen en 
takafval kunnen zorgen voor overlast. 
De gemeente mag niet zomaar roeken 
verjagen. De roek is namelijk een be-
schermde diersoort. Op dit moment werkt 
de gemeente aan een roekenbeheerplan. 
Dit plan is nodig om van de provincie 
Groningen toestemming te krijgen om de 
roeken te mogen verjagen.

Een roek laat zich niet makkelijk sturen
De roek verjagen is een lastige klus 
omdat de dieren zich niet makkelijk laten 
sturen. Daarom wordt vaak een combi-
natie van acties uitgevoerd om de kans 
van slagen te verhogen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over het snoeien van bomen, 
het verplaatsen van nesten, schijnen met 
knipperende lampen, afschrikken door 
plotselinge geluiden of het inzetten van 
natuurlijke vijanden (grote roofvogels). 
Het is belangrijk dat omwonende niet zelf 

de roeken gaan verjagen. Dit kan het plan 
in de war schoppen en zelfs averechts 
werken. 

Meer informatie
Op dit moment wordt het roekenbeheer-
plan gemaakt. De gemeente dient het 
plan in juli 2021 in bij de provincie Gronin-
gen. Als de provincie het roekenbeheer-
plan goedkeurt, kunnen we volgend jaar 
beginnen aan het vierjarige project om 
de overlast door roeken aan te pakken. 
Op eemsdelta.nl/roeken staat meer 
informatie.

Action in Delfzijl verhuist naar het centrum 

Maandag 12 juli heeft wethouder Annalies 
Usmany haar handtekening gezet onder 
de definitieve overeenkomst voor de aan-
koop van de Action aan de Nieuweweg 12 
in Delfzijl. De Action verhuist in het najaar 
van 2021 naar de hoek Oranjestraat-Wa-
terstraat in het centrum van Delfzijl. De 
huidige locatie van de Action valt in het 
plangebied van programma Centrum 
Zuidoost. 

Wethouder Annalies Usmany: “Met de 
verhuizing van de Action wordt weer een 
volgende stap gezet in de realisatie van 
Centrum Zuidoost. De gemeente heeft 
plannen om op de huidige locatie van de 
Action appartementen te realiseren. De 
ontwikkeling hiervan is in volle gang en 
naar verwachting kunnen begin 2022 de 

eerste beelden worden gepresenteerd. 
De verkoop van de appartementen zal 
naar verwachting een jaar later starten. 
Daarnaast zorgt de verhuizing van de 
Action naar het centrum van Delfzijl voor 
een versterking van het winkelaanbod in 
het centrum. Ik ben dan ook blij dat we 
vandaag de definitieve overeenkomst 
hebben ondertekend.”

De gebiedsontwikkeling Centrum Zuid-
oost wordt mede mogelijk gemaakt met 
een bijdrage uit Nationaal Programma 
Groningen.

Centrum Zuidoost 
Kijk voor meer informatie over 
Centrum Zuidoost op 
eemsdelta.nl/centrum-zuidoost-delfzijl. 

Wethouder Annalies Usmany en Acquisition and constructionmanager Minno Venema 
ondertekenen de overeenkomst

Ambtshalve vertrek uit Nederland

Van onderstaande personen hebben wij ambtshalve het vertrek uit Ne-
derland opgenomen op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie
Personen:

Naam Voorletters Geboortedatum Datum verzending
Renken A. 29 november 1994 15 juli 2021
Stavast W.M. 18 september 1979 15 juli 2021

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending een 
gemotiveerd bezwaarschrift bij het College van B en W indienen via 
Gemeente Eemsdelta, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

Coffeeshopbeleid gemeente Eemsdelta

Op 29 juni 2021 is het coffeeshopbeleid 
voor de gemeente Eemsdelta vastgesteld. 
Het sluit voor een groot deel aan bij het 
beleid van de voormalige gemeente Delf-
zijl. Zo mag er in de gemeente Eemsdelta 
slechts één coffeeshop zijn gevestigd.

Procedure 
De procedure voor het verkrijgen van een 
gedoogverklaring is wel gewijzigd. Als 
er meer belangstellenden zijn om voor 
een gedoogverklaring in aanmerking te 
komen, bepaalt loting welke aanvraag de 
gemeente in behandeling neemt. Verder 
zal de gedoogverklaring voor een periode 
van vijf jaar geldig zijn. Die termijn kan de 
gemeente inkorten als de coffeeshop-

houder zich niet houdt aan de gemaakte 
afspraken (voorwaarden waaronder hij zijn 
bedrijf mag exploiteren) of wanneer hij 
zich schuldig maakt aan strafbare feiten. 
Dan kan de burgemeester de gedoogver-
klaring altijd intrekken. 

Voorwaarden 
In het beleid zijn ook de voorwaarden 
vastgelegd waaraan een vestigingslocatie 
moet voldoen. Zo mag een coffeeshop 
niet gevestigd zijn in woonwijken, niet in 
een horecaconcentratiegebied en niet 
binnen een afstand van 250 meter van 
een school. Verder mag een coffeeshop 
alleen worden gevestigd in een pand met 
een horecabestemming.

Woensdag 21 juli 2021
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Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Peperstraat 8 Godlinze’

De raad heeft op 30 juni 2021 het bestemmingsplan Peperstraat 8 Godlinze’ gewijzigd 
vastgesteld. Het bestemmingsplan regelt het vastleggen van een passend ruimtelijk 
kader voor het perceel aan de Peperstraat 8 in Godlinze. Naar aanleiding van één van 
de zienswijzen is het vastgestelde bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp. 

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt van 22 juli 2021 tot en met 1 september 2021 ter inzage. Van-
wege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, kunt u alleen 
voor noodzakelijke zaken terecht in het gemeentehuis. Daarom wordt de voorkeur 
gegeven aan digitale inzage. De stukken met betrekking tot het bestemmingsplan zijn 
te vinden via ruimtelijkeplannen.nl. De digitale stukken zijn juridisch bindend. Bij een 
verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale stuk.  Geeft u er toch 
voorkeur aan om de papieren versie in te zien, dan kunt u een afspraak maken bij het 
Klant Contact Centrum via eemsdelta.nl of via telefoonnummer 14 0596. Onze mede-
werkers gaan met u op zoek naar een oplossing.

Beroep
Tijdens deze termijn kan tegen het raadsbesluit beroep worden ingesteld door een 
ieder. Het beroep stuurt u naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding
Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het raadsbesluit treedt niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Gratis Doortrappen 
fietsclinic voor 
65-plussers in 
Appingedam

Veilig en met plezier blijven fietsen tot op 
hoge leeftijd is belangrijk. Fietsen heeft  
namelijk veel voordelen, ook voor oude-
ren. Maar een fietsongeval zit in een klein  
hoekje. Er gebeuren nog veel ongeluk-
ken als gevolg van onveilig fietsgedrag. 
Om ervoor te zorgen dat mensen zo lang 
mogelijk veilig kunnen blijven fietsen, 
organiseert het campagneteam van Ver-
keerswijzer Groningen voor 65-plussers 
op 6 augustus een gratis Doortrappen 
fietsclinic in Appingedam. 

Doortrappen Fietsclinic voor  
65-plussers
Tijdens de gratis fietsclinic geven erva-
ren instructeurs voorlichting over fit en 
veilig blijven fietsen. Er is aandacht voor 
fietsvaardigheid (reactiesnelheid, zicht 
en een goede balans) en deelnemers 
doen oefeningen met de eigen fiets. Aan 
de deelnemers met een e-bike geven 
de instructeurs tips over het kiezen van 
de juiste ondersteuning en versnelling. 
Bovendien is er gelegenheid om de fiets 
te laten controleren en, indien  

nodig, kleine aanpassingen aan de fiets te 
laten doen. De clinic is gericht op zowel 
stadsfietsen als e-bikes. Het is de bedoe-
ling dat iedere deelnemer de eigen  
fiets meeneemt. 

Aanmelden en locatie
De clinic vindt plaats op 6 augustus 
van 09.30 tot 12.00 uur. De clinic wordt 
gegeven bij Cadanz Welzijn, Burgemees-
ter Klauckelaan 16, Appingedam. Deel-
name is gratis. Aanmelden kan via www.
verkeerswijzergroningen.nl/fietsclinic. 
Voor meer informatie en vragen over de 
fietsclinic kunt u contact opnemen met 
fietsdocent Tekla Scholtens via email 
t.scholtens@fietsersbond.nl of telefonisch 
via 06 19 60 86 90.
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Vergunningen

Aangevraagde omgevings-
vergunningen
> Appingedam: 12 juli 2021 voor 

het kappen van een boom aan 
de Burgemeester Hooft van 
Iddekingesingel 6 in Appingedam;

> Appingedam: 13 juli 2021 voor 
het plaatsen van dakkapel aan de 
Hertoginnelaan 9 in Appingedam;

> Appingedam: 2 juli 2021 voor het 
verplaatsen van een uitweg en het 
kappen van bomen aan de Woldweg 
(t.h.v. nr 73) Appingedam;

> Appingedam: 9 juli 2021 voor het 
verplaatsen van een garage aan de 
Burg Lewe van Aduardstr. 13 
in Appingedam;

> Delfzijl: 5 juli 2021 voor het bouwen van 
22 grondgebonden woningen aan de 
Polarisweg te Delfzijl;

> Delfzijl: 12 juli 2021 voor het plaatsen 
van een informatiepunt (unit) aan de 
Dubbele dijk;

> Farmsum: 28 mei 2021 voor het 
realiseren van een zonnepark aan de 
IJzerweg 2 in Farmsum;

> Garrelsweer: 11 juli 2021 voor een 
Nieuwbouw woning Stadsweg 52 aan 
de Stadsweg 52 in Garrelsweer;

> Middelstum: 13 juli 2021 voor het 
plaatsen van zonnepanelen aan de 
Grachtstraat 5 in Middelstum;

> Spijk: 6 juli 2021 voor het samenvoegen 
van twee percelen aan de Hoofdweg-
Zuid 15 in Spijk;

> Spijk: 8 juli 2021 voor Nieuwbouw 
loods/machineschuur (vervanging van 
afgebrande loods) aan de Spijkster 
Oudedijk 4 in Spijk;

> Westerwijtwerd: 12 juli 2021 voor het 
renoveren van de voorgevel van het 
bijgebouw aan de Pastoriepad 7 in 
Westerwijtwerd.

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN 
(REGULIERE PROCEDURE)
Het college heeft onderstaande omge-
vingsvergunningen verleend (datum is 
datum verzending):
> Appingedam: 7 juli 2021 toegekend 

voor het uitbreiden van een woning aan 
de Netweg 52 in Appingedam.

> Appingedam: 8 juli 2021 toegekend 
voor het realiseren van een sportschool 
aan de Farmsumerweg 126 b 
in Appingedam.

> Appingedam: 9 juli 2021 toegekend 
voor (her)bouwen van een woning met 
loods aan de Noordersingel 1 
in Appingedam.

> Appingedam: 9 juli 2021 toegekend 
voor het dempen van een sloot aan de 
Opwierderweg 107 in Appingedam.

> Appingedam: 13 juli 2021 toegekend 
voor het realiseren van een uitweg aan 
de Terplaan 25 in Appingedam.

> Appingedam: 15 juli 2021, voor het 
verstevigen van de panden aan de 
Dijkstraat 31, 9901 AM te Appingedam.

> Delfzijl: 13 juli 2021 toegekend voor het 
verbreden van een uitweg aan de 
Delf 6 in Delfzijl.

> Loppersum: 7 juli 2021 toegekend voor 
het bouwen van een woning aan de 
Lagestraat 24 in Loppersum.

> Middelstum: 13 juli 2021 toegekend 
voor het plaatsen van twee dakkapellen 
en het verwijderen van de schoorsteen 
aan de Heerestraat 22 in Middelstum.

> Spijk: 7 juli 2021 toegekend voor het 
realiseren van een uitweg aan de 
Nesweg naast nummer 14 in Spijk.

> Spijk: 12 juli 2021, voor het realiseren 
van een Bed & Breakfast aan de Oude 
Schoolsterweg 14, 9991 CR te Spijk.

> Stedum: 13 juli 2021 toegekend 
voor het realiseren van een uitrit en 
het aanleggen van een bouwweg 
(gewijzigde aanvraag) aan de 
Weersterweg nabij huisnummer 3
te Stedum.

Bent u het niet eens met een 
vergunning/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/ontheffing u bezwaar 
maakt en leg duidelijk uit waarom u het 
er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar 
naar: het college van B&W, Postbus 15, 
9900 AA Appingedam.

Horeca
De burgemeester is voornemens een 
horecavergunning onder voorwaarden te 
verlenen aan Stichting Dorpshuis Bierum 
te Bierum voor de inrichting aan de Here-
weg 16 A, 9906 PE te Bierum.

Ter inzage en bezwaar
Het ontwerpbesluit ligt voor belang-
hebbenden ter inzage bij de gemeente 
Eemsdelta. Voor het inzien van de stuk-
ken kan een afspraak worden gemaakt 
via eemsdelta.nl of bel 14 0596 voor het 
maken van een afspraak. Belanghebben-
den kunnen tot zes weken na datum ver-
zending een gemotiveerd bezwaarschrift 
bij het college indienen.

Kennisgeving besluit 
Archeologische Monumen-
tenvergunning
De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, I. van Engelshoven, maakt 
bekend dat zij in het kader van de artike-
len 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de 
Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van 
de wet Algemene wet bestuursrecht een 
archeologische monumentenvergunning 
heeft verleend voor:
Graafwerkzaamheden ten behoeve van 
het aanleggen van nutsleidingen aan De 
Wierde 40 en 42 te Appingedam.

Bezwaar
Tijdens de periode van terinzagelegging 
kunt u tegen de beschikking beroep 
instellen bij de sector bestuursrecht van 
de rechtbank Groningen, Postbus 933, 
9700 AX Groningen. Het beroepschrift 
dient te zijn ondertekend en tenminste te 
bevatten uw naam, adres, dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is gericht en de gronden 
van het beroep.

U kunt het beroep- en verzoekschrift 
ook digitaal indienen bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precie-
ze voorwaarden.

Ter inzage
Vanwege de maatregelen rondom 
het coronavirus, kunt u alleen voor 
noodzakelijke onderwerpen terecht in 
een van de gemeentehuizen. Het 
is hierdoor niet mogelijk om de
 aanvragen, besluiten en bijbehorende 
stukken in te zien. Mocht u toch een 
stuk willen inzien, neem dan contact 
op met het Klant Contact Centrum 
(KCC) via telefoonnummer 14 0596. De 
medewerkers van het KCC gaan met u 
op zoek naar een oplossing.

Terug in NederlandTijdens je verblijf

• Houd je aan de
coronamaatregelen
onderweg, op je
bestemming en bij
thuiskomst. Ook als je
gevaccineerd bent.

• Blijf tijdens je vakantie op
de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Download de Reisapp,
maak je bestemming
favoriet en ontvang
automatisch een bericht
als de situatie verandert. 

25 juni 2021

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Voor vertrek

Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Reizen naar het buitenland is dit jaar minder zorgeloos dan we gewend zijn. 

Nu goed voorbereiden, betekent straks ontspannen op vakantie gaan. 
Check altijd het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.

Meer informatie:

 rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Geef elkaar de ruimte.
.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Groen: Je kunt reizen naar dit land of gebied.

   Geel: Reizen kan, maar er zijn risico’s.

Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis alleen
als het noodzakelijk is.

Let op: Landen kunnen beperkingen opleggen
aan reizigers uit Nederland, zoals een
negatieve testuitslag of quarantaine.

Check het reisadvies

Kijk in het reisadvies welke eisen in een land
gelden voor reizigers. Je kunt hiervoor een
coronabewijs gebruiken. 

• Download de CoronaCheck-app en upload
je coronabewijs.

• Of maak een papieren coronabewijs aan via
coronacheck.nl/print.

Aanvullende eisen

Quarantaine reischeck

Voor reizigers uit oranje
gebieden gelden
maatregelen op het gebied
van testverplichting en
quarantaine bij terugkeer
naar Nederland. Doe de
Quarantaine reischeck om
te zien wat voor jou geldt.

Testen

• Heb je klachten bij
terugkomst in Nederland?
Laat je dan testen bij de
GGD.

• Overweeg een zelftest als
je geen klachten hebt voor
extra zekerheid.




