
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, problemen 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 Koop-
handel, het UWV, de provincie en banken. 
Maar ook bij schuldhulpverlening en maat-
schappelijke ondersteuning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheid van het coronaloket 
U kunt zich aanmelden voor een gesprek 
via:  
•  telefoonnummer 14 0596 of  
•  coronaloket@eemsdelta.nl  
 
Bij dit gesprek zijn medewerkers van  
Economische zaken, van Inkomen en van 
het Ondernemershuis aanwezig. Zij helpen 
u verder!  
 
 
Online regelen  
Veel zaken kunt u regelen via onze  
website eemsdelta.nl. Zoals het maken  
van een afspraak, het doorgeven van een 
verhuizing of het doen van een melding.   

 
 
 

Bellen en e-mailen  
U kunt van maandag t/m donderdag  
tussen 08.30 en 16.30 uur met ons bellen en 
op vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur.  
Het telefoonnummer is 14 0596 (zonder  
netnummer). Stuurt u liever een e-mail? Ons 
e-mailadres is gemeente@eemsdelta.nl.  

 
Spoedmeldingen  
buiten kantoortijden  
Voor het melden van gevaarlijke situaties  
of spoedgevallen (als de melding niet kan 
wachten tot de volgende werkdag) belt u 
met 14 0596 (zonder netnummer).   

 
Naar het gemeentehuis  
U kunt voor al uw zaken terecht op drie  
locaties: het gemeentehuis in Delfzijl,  
Appingedam en Loppersum.  
De locatie waar u bijvoorbeeld uw paspoort 
of ID-kaart aanvraagt, is ook de locatie waar 
u het document ophaalt. 

 
Afspraak maken  
Het Klant Contact Centrum werkt op  
afspraak. Een afspraak kunt u online maken 
via eemsdelta.nl/afspraak.  
Zo voorkomen we wachttijden en kunnen 
wij u beter helpen. Bovendien weet u dan 
precies wat u mee moet nemen.  

 
Afvalkalender   
Per adres halen we het afval op verschil-
lende dagen op. Kijk in uw persoonlijke  
afvalkalender op eemsdelta.nl/afval om te 
zien wanneer we dat bij uw adres doen. 
 
 
Afval wegbrengen  
Inwoners van de gemeente Eemsdelta  
kunnen verschillende afvalsoorten bij  
het Afvaloverslagstation Kloosterlaan in 
Farmsum of bij de Milieustraat in Usquert 
brengen. Bij het Afvaloverslagstation in 
Farmsum hebben inwoners van de voor-
malige gemeenten Appingedam en Delfzijl  
een milieupas nodig. Dit geldt niet voor de  
inwoners van de voormalige gemeente 
Loppersum, die hun afvalsoorten zoals 
voorheen kunnen inleveren bij de Milieu-
straat in Usquert. Heeft u nog geen milieu-
pas of bent u deze kwijt? Vraag dan een 
nieuwe aan via eemsdelta.nl/afval.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adres en openingstijden 
Afvaloverslagstation  
Kloosterlaan Farmsum   
Warvenweg 15 in Farmsum 
Dinsdag t/m vrijdag: 
07.30 - 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur 
Zaterdag (alleen particulier): 
09.00 - 12.00 uur 

 
Adres en openingstijden 
Milieustraat Usquert    
Westerhornseweg 22 in Usquert 
Maandag t/m vrijdag: 
08.00 - 16.00 uur 
Elke eerste zaterdag van de maand: 
08.00 - 12.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sociaal plein Eemsdelta  
Sociaal Plein Eemsdelta vormt de toegang 
tot het sociaal domein. U kunt bij het Sociaal 
Plein terecht voor ondersteuning op het  
gebied van zorg, jeugd & jongeren, Wmo  
en werk & inkomen.   
 
De contactgegevens zijn:  
postbus 15, 9900 AA Appingedam.  
Telefoon: 0596 - 639010.  
E-mail: sociaalplein@eemsdelta.nl  
 
Ook de Damster Zorgbalie is onderdeel van 
Sociaal Plein Eemsdelta. U kunt hiervoor  
terecht op het vertrouwde adres in  
Gezondheidscentrum Overdiep,  
Stadshaven 23 in Appingedam.  
Telefoon: 0596 - 691270.  
E-mail: info@damsterzorgbalie.nl 

 
Werkplein Fivelingo  
Voor vragen over werk, inkomen en  
participatie: neem contact op met Sociaal 
Plein Eemsdelta (zie hierboven). 
 
 
Werkbedrijf Fivelingo  
Bezoekadres: Fivelpoort 1 in Appingedam 
Postadres: Postbus 24, 9900 AA  
Appingedam - Telefoon: 0596 - 856856 

Gemeenteraad  
U kunt op verschillende manieren in gesprek komen met de gemeenteraad.  
Neem contact op met de griffie via griffie@eemsdelta.nl. De gemeenteraad vergadert  
één keer per maand op woensdagavond.  
Kijk voor actuele informatie op eemsdelta.nl/raad. U kunt de gemeenteraad Eemsdelta 
ook volgen via social media:

Corona en verkiezingen  
Beste inwoners, 
 
Het gaat snel. De nieuwe gemeente 
Eemsdelta is ruim twee maanden onder-
weg en het voelt al zo vertrouwd. Ik hoop 
dat dat ook voor u geldt en dat u de weg 
naar onze gemeentekantoren goed weet 
te vinden. Telefonisch, digitaal of fysiek. 
We willen u graag helpen, adviseren of  
de weg wijzen en staan open voor nieuwe 
ideeën en suggesties.  
 
Een van de nieuwe initiatieven is de op-
richting van het coronaloket. We hebben 
goed geluisterd naar onze ondernemers 
in de gemeente Eemsdelta. Tijdens  
gesprekken bleek dat er behoefte is aan 
een centraal loket. Achter dat loket staan 
onze medewerkers klaar om onder-
nemers te helpen in deze moeilijke  
periode. Dat kan over een veelheid aan 
vragen gaan. Maak er gebruik van, we  
zijn er voor u.  
 
Heeft u een idee, voorstel of plan? Laat 
dat vooral weten. Initiatieven worden  
gewaardeerd en we geven daar graag 
ruimte aan. We weten dat er veel creativi-
teit is bij onze inwoners en organisaties. 

Heeft u bijvoorbeeld al gehoord van de 
zoektocht naar het Geluid van Eemsdelta? 
Een mooi initiatief van De Cultuurgastjes 
van het IVAK. Heeft u ook een voorstel of 
plan maar kent u niet goed de weg binnen 
de gemeente? Zoekt u dan contact met 
onze gebiedsregisseurs. Zij helpen u  
verder.  
 
We hebben gelukkig wat meer lucht  
gekregen tijdens de lockdown. Iedereen 
snakte naar wat meer ruimte. Het is fijn dat 
de kinderen en jongeren weer (deels) naar 
school kunnen en dat ze weer samen kun-
nen sporten op de sportaccommodaties. 
Hopelijk krijgen we straks stapje voor 
stapje iets meer ruimte. Daar kunnen we 
zelf wat aan doen, door ons nog steeds 
goed te houden aan de maatregelen.  
Dat is echt belangrijk. De derde golf ligt  
op de loer. 
 
Volgende week zijn de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer. Verkiezingen in coro-
natijd. Als een van de weinige gemeenten 
hebben we er ervaring mee. De herinde-
lingsverkiezingen vorig jaar november zijn 
heel goed verlopen. Mede door de inzet 
van alle stembureauleden en andere vrij-

willigers. Het is fijn om te merken dat we 
nu weer op zoveel mensen kunnen reke-
nen om de verkiezingen in goede banen 
te leiden. We zijn uitstekend voorbereid 
om de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart 
veilig te laten verlopen. Ik doe dan ook 
een oproep om te gaan  
stemmen volgende  
week. Het is belangrijk  
uw stem te laten  
horen. En als beloning  
krijgt u ook dit keer  
weer het rode  
potlood mee!  
 
Ik zie u graag bij één  
van de stemlocaties  
in de gemeente  
Eemsdelta. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Beukema, 
Burgemeester  
gemeente Eemsdelta 


