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Gemeentenieuws

Stremmingen 

De volgende stremmingen staan gepland in de gemeente:

> Alberdaweg in Appingedam
Op woensdag 25 augustus is de Alberdaweg in Appingedam afgesloten voor het ver-
keer. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid door 
middel van bebording. 

> Kwelderweg in Spijk
Vanaf woensdag 25 augustus tot en met maandag 30 augustus is de Kwelderweg in 
Spijk afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden. Tij-
dens de werkzaamheden blijven de woningen bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid 
door middel van bebording.  

> Kruispunt Lage Trijnweg en Oostpolderweg in Spijk
Op maandag 30 augustus is het kruispunt Lage Trijnweg en Oostpolderweg in Spijk 
gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met onderhoudswerkzaamhe-
den. Tijdens de werkzaamheden is de Oostpolderweg afgesloten vanaf het kruispunt. 
De Lage Trijnweg is gedeeltelijk afgesloten. Dit houdt in dat één van de rijstroken open 
blijft voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid door middel van bebording.  

> Kruispunt Westerndorpweg en Fraeilemaweg in Losdorp 
Op maandag 30 augustus en dinsdag 31 augustus is het kruispunt Westendorpweg 
en Fraeilemaweg ten noorden van de Johanneskerk in Losdorp afgesloten voor het 
verkeer. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden 
is de Westendorpweg afgesloten en is doorgaand verkeer niet mogelijk. De woningen 
aan de Fraeilemaweg blijven bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid door middel van 
bebording.  

> Zeel in Delfzijl
Vanaf maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september is de Zeel in Delfzijl vanaf 
kruispunt Ploeg en Farmsumerweg gesloten voor het verkeer. Dit in verband met on-
derhoudswerkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de Zeel in delen afgesloten. 
Het eerste deel is het gedeelte tussen Ploeg en Speenkruid. Het tweede deel is tussen 
Speenkruid en Farmsumerweg. Bewoners kunnen de buurt tijdens de werkzaamheden 
steeds via één van beide ingangen bereiken. Het verkeer wordt omgeleid door middel 
van bebording.

Inwonersenquête Eemsdelta 2021 

De gemeente wil graag 
weten hoe inwoners het 

wonen en leven in hun straat, dorp of 
buurt ervaren. Daarom doen we een on-
derzoek via een inwonersenquête. Vanaf 
23 augustus ontvangen 15.000 inwoners 
de enquête via de post. De antwoorden 
willen we gebruiken voor het maken van 
nieuwe plannen. Ontvangt u de enquête? 
Vul hem in! 

Waarom dit onderzoek?
De gemeente vindt het belangrijk om 
plannen samen met inwoners te maken. 
Via het onderzoek willen we daarom 
bijvoorbeeld graag te weten komen hoe 
tevreden u bent over uw leefomgeving, 
of u wel eens overlast ervaart, maar ook 
of u zich af en toe eenzaam voelt. Een on-
derzoek als dit zullen wij minimaal eens 
in de vier jaar herhalen. Zo blijven wij op 
de hoogte van de wensen en ideeën van 
onze inwoners en blijven onze plannen 

aansluiten op wat er leeft en speelt in 
onze gemeente. 

Uitkomst 
Inwoners die de enquête ontvangen, 
hebben tot en met vrijdag 1 oktober 2021 
om aan het onderzoek mee te doen. Alle 
reacties verwerken we in het najaar. Een 
samenvatting van de uitkomsten plaat-
sen we in het voorjaar van 2022 in het 
Gemeentenieuws in huis-aan-huiskrant 
de Eemsbode en op onze sociale me-
diakanalen. Vervolgens gaan we met alle 
uitkomsten aan de slag voor het maken 
van nieuwe plannen. 

Meer weten?
Heeft u vragen over het onderzoek? 
Neem dan contact op met I&O Research. 
Dit is het bedrijf dat in opdracht van de 
gemeente het onderzoek doet. Dit kan via 
telefoonnummer 0800-0191 of via e-mail: 
helpdesk@ioresearch.nl.

Op zaterdag 18 september tussen 09.00 en 
12.00 uur kunnen verenigingen en scholen 
meedoen aan de World Cleanup Day.

Grote schoonmaakbeurt
De World Cleanup Day is een initiatief van 
de Plastic Soup Foundation. Tijdens deze 
wereldwijde opruimactie geeft Nederland  
samen met ruim 180 landen de planeet 
een grote schoonmaakbeurt. 

Door zwerfafval op te ruimen ontstaat 
er een schone en opgeruimde woon-
omgeving. 

Bijdrage voor verenigingskas 
Verenigingen en scholen die meedoen 
aan de actie ontvangen een eenmalige 
vergoeding van € 100,-. Voorwaarde is wel 
dat er minimaal vijf leden van de vereniging 
of school meedoen met de schoonmaak-
actie. De gemeente levert de materialen 
die hiervoor nodig zijn en we zorgen 

ervoor dat het verzamelde afval wordt 
opgehaald.

Belangstelling?
Verenigingen en scholen die mee willen 
doen kunnen zich tot en met woensdag 
8 september aanmelden door een e-mail 
te sturen naar de gemeente Eemsdelta, 
afvalscheiden@eemsdelta.nl of door te 
bellen naar 14 0596. Vermeld in de opgave:
> met hoeveel personen u wilt deelnemen. 

Graag ook het aantal volwassenen/
kinderen;

> het bankrekeningnummer van de 
vereniging, aangevuld met naam, adres 
en woonplaats;

> de naam van de contactpersoon en het 
telefoonnummer.

De World Cleanup Day wordt volgens de 
dan geldende coronamaatregelen georga-
niseerd. Als deze dag niet door kan gaan, 
dan informeren wij u hierover.

Doe ook mee met de World Cleanup Day op 
zaterdag 18 september

Woensdag 18 augustus 2021
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Vergunningen

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 ontvan-
gen als de overheid een besluit neemt over 
uw buurt? Neem dan een abonnement op 
de e-mailservice.

Aangevraagde omgevings- 
vergunningen
Het college heeft onderstaande  
aanvragen ontvangen voor de volgende 
omgevingsvergunningen (datum is  
datum ontvangst):
> Delfzijl: 29 juli 2021, voor het aanpassen 

van de zijgevel aan de Nieuweweg 2;
> Delfzijl: 6 augustus 2021, voor het 

plaatsen van een vleermuizenmuur 
aan de Kroonstad Farmsum, nabij 
Eemskanaal NZ tussen nummer 7 en 11; 

> Middelstum: 23 juli 2021, voor het 
bouwen van 2 tijdelijke woningen aan 
de Boersterweg 12C;

> Stedum: 9 augustus 2021, voor het 
oprichten van een schapenhouderij aan 
de Bedumerweg 37; 

> Woldendorp: 5 augustus 2021, voor 
het aanpassen van een tuinhuis voor 
bewoning aan de Zwaagweg 39.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere 
procedure)
Het college heeft onderstaande  
omgevingsvergunningen verleend 
(datum is datum verzending):
> Appingedam: 6 augustus 2021, voor 

het aanleggen van een steiger aan de 
Westersingel 90;

> Delfzijl: 11 augustus 2021, voor het 
plaatsen van een bergruimte aan de 
Finsestraat 1a;

> Middelstum: 4 augustus 2021, voor 
het wijzigen van de bestemming naar 
“wonen” aan de Menthedalaan 5. 

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aan-
vragen wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken (datum is datum ontvangst):
> Appingedam: 24 juni 2021, voor het 

slopen en afvoeren van een gedeelte 
van het pand aan de Bolwerk 17;

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

> Delfzijl: 18 juni 2021, voor het plaatsen 

van een vlaggenmast bij het huis aan 
de Menno van Coehoornsingel 25;

> Termunterzijl: 1 juli 2021, voor het 
bouwen van een kunstwerk aan de 
Kleine Polder. 

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 vergun-
ning/ontheffing 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.

HORECA
Aan mevrouw T.Z. Ophof, is een vergun-
ning verleend voor het bedrijfsmatig  
verstrekken van alcoholhoudende 
dranken voor gebruik ter plaatse voor 
het perceel aan Wijkstraat 29, 9901 EA te 
Appingedam (11 augustus 2021). 

De vergunning ligt voor belanghebben-
den ter inzage bij de gemeente Eems-
delta. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken via eemsdelta.nl 
of telefoonnummer 14 0596. Belangheb-
benden kunnen tot zes weken na datum 
verzending een gemotiveerd bezwaar-
schrift bij het college indienen.

Verleende omgevings- 
vergunning (reguliere  
procedure)
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft besloten om aan Wagenborg  
Stevedoring B.V. toestemming te verlenen 
op grond van de omgevingsvergunning 
om nieuwe afvalstoffen op- en over te 
slaan en heeft de beschikking op de hier-
onder vermelde datum verzonden aan de 
aanvrager:

> Handelskade Oost 21 te Delfzijl,  
9 augustus 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Als u belanghebbende bent, kunt u 
tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt 
dit doen door binnen zes weken na de 
verzenddatum van het besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift te richten aan het 
college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Eemsdelta.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, be-
staat de mogelijkheid om daarnaast een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening in te dienen bij de Voorzie-
ningenrechter in Groningen (rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, 
afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 
AD Groningen). Dit verzoek kan tevens 
digitaal worden ingediend bij de genoem-
de rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te 
beschikken over een elektronische hand-

tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met de gemeente 
Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596 
of per e-mail: gemeente@eemsdelta.nl.

Melding Activiteitenbesluit, 
Dijkweg 15 te Holwierde
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:

> Dijkweg 15, 9905 TD te Holwierde, 
oprichtingsmelding voor het oprichten 
van een inrichting. Het betreft de 
oprichting van een zorgboerderij met 
dagbesteding.

Tegen deze melding kunt u geen  
bezwaar indienen. Deze publicatie  
betreft slechts een wettelijk verplichte 
bekendmaking.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de gemeente Eemsdelta 
via telefoonnummer 14 0596 of per e-mail 
gemeente@eemsdelta.nl.

Melding Activiteitenbesluit, 
Tjamsweersterweg 29 te 
Appingedam
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:
> Tjamsweersterweg 29, 9901 TB te 

Appingedam, veranderingsmelding 
voor het veranderen van de inrichting. 
De verandering bestaat uit het bouwen 
van een nieuwe loods voor de opslag 
van werktuigen en dergelijke.

Tegen deze melding kunt u geen be-
zwaar indienen. Deze publicatie betreft 
slechts een wettelijk verplichte bekend-
making.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met de gemeente 
 Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596 
of per e-mail: gemeente@eemsdelta.nl.

Melding Activiteitenbesluit, 
Wijmersweg 19 te  
Loppersum
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:

> Wijmersweg 19, 9919 BH te Loppersum, 
een melding voor het onttrekken en 
lozen van grondwater.

Tegen deze melding kunt u geen  
bezwaar indienen. Deze publicatie betreft 
slechts een wettelijk verplichte bekend-
making.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de gemeente Eemsdelta via 
telefoonnummer 14 0596 of per e-mail: 
gemeente@eemsdelta.nl.

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.


