Woensdag 17 maart 2021

Gemeentenieuws
Spreekrecht
Op dit moment kunt u door de coronamaatregelen niet aanwezig zijn om in te
spreken. U kunt wel uw bijdrage over een
onderwerp toesturen of digitaal inspreken. Hiervoor kunt u contact opnemen
met griffie@eemsdelta.nl of 0596 691203.
Vergeet via e-mail niet uw naam en
telefoonnummer te vermelden zodat wij
contact met u kunnen opnemen.

Informatie over het coronavirus
Op eemsdelta.nl/corona vindt u de meest actuele informatie over de coronamaatregelen en wat dit betekent voor de dienstverlening van de gemeente
Eemsdelta.
Aangepaste dienstverlening: 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,
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 Koophandel, het UWV,
de provincie en banken. Maar
ook bij schuldhulpverlening en
maatschappelijke ondersteuning.
Bereikbaarheid van het
coronaloket
U kunt zich aanmelden voor een
gesprek via:
- telefoonnummer 14 0596
- coronaloket@eemsdelta.nl

Wat betekent dit voor het verkeer?
Door het reinigen met een hogedrukspuit
spat water en vuil op. Het verkeer en de
scheepvaart kunnen hier last van hebben.
Hou daarom voldoende afstand.

Op woensdag 24 maart 2021 vergadert de
raadscommissie online om 19.30 uur.

Onderweg even een appje sturen, een
mail beantwoorden of een belletje plegen. Het lijkt misschien onschuldig, maar
dat is het niet. Smartphonegebruik in het
verkeer is namelijk levensgevaarlijk.
Daarom is Verkeerswijzer Groningen de
campagne ‘MONO - ongestoord onderweg’ gestart. Oftewel: ongestoord onderweg, zonder gebruik van de mobiele
telefoon. Kijk voor meer informatie op de
website van Verkeerswijzer Groningen:
verkeerswijzergroningen.nl/mono.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
We verwachten dat de werkzaamheden
tot uiterlijk vrijdag 25 juni duren. Dit hangt
af van de weersomstandigheden.

U kunt live meekijken via de website
eemsdelta.nl/raad.
Op de agenda
- Regionale Energie Strategie
- Verordening onroerendezaakbelasting
(OZB) 2021 en verordening
compensatieregeling
- Beleidsplan schuldhulpverlening
Eemsdelta 2021-2024
Benieuwd naar de complete agenda en
de stukken die daarbij horen? Kijk dan op
eemsdelta.nl/raad.

Volg ons ook op
facebook.com/RaadEemsdelta
instagram.com/RaadEemsdelta
twitter.com/RaadEemsdelta
linkedin.com/company/
RaadEemsdelta

Adverteren in het gemeentemagazine
Gemeente Eemsdelta maakt dit
jaar een gemeentemagazine. Wilt u
adverteren in dit magazine? Let dan op
dat u dit bij de juiste uitgever regelt.
In de vroegere gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Loppersum
kregen inwoners elk jaar een
gemeentegids. Vanaf dit jaar is dat een
gemeentemagazine. Wij verwachten
dat het magazine in juli huis-aan-huis
wordt verspreid.
Welke uitgever regelt de
advertenties?
De gemeente werkt alleen samen met
uitgever Akse Media.

Hebt u vragen?
Dan kunt u bellen met de heer A. Huitsing
via telefoonnummer 14 0596
(zonder netnummer).

We hebben signalen gekregen dat

Vanwege het coronavirus werken wij op dit moment alleen op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0596 (zonder netnummer).

eemsdelta.nl

Uw bijdrage over een onderwerp (richtlijn
ongeveer 300 woorden) kunt u mailen
aan de griffie. De tekst gaat naar alle
29 commissieleden.

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

Werkzaamheden Rijd MONO ongestoord onderweg
Schoonmaken bruggen en steigers
Werkplein Fivelingo begint op maandag
22 maart met het schoonmaken van
bruggen en steigers in het centrum, het
buitengebied en op landgoed Ekenstein
in Appingedam.

De raadscommissie
vergadert

OPENINGSTIJDEN
Maandag - donderdag 8.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 8.30 t0t 12.00 uur

organisaties in onze gemeente ook
benaderd worden voor een advertentie
op de website Gemeentegids.org. De
gemeente werkt niet samen met deze
website. Uw advertentie komt dan niet
in het officiële gemeentemagazine.
Hoe weet u zeker dat u met de juiste
uitgever te maken heeft?
De medewerker van Akse Media kan
u een brief laten zien, waarin staat dat
Akse Media de officiële uitgever van
het gemeentemagazine is. Deze brief
is ondertekend door de burgemeester.
Hebt u vragen?
Bel of mail ons, we helpen u graag
verder. De contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina.

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
Een lantaarnpaal die het niet doet? Een gat in het wegdek?
Losliggende stoeptegels? Meld het via eemsdelta.nl/meldpunt
CONTACTGEGEVENS
Wilhelminaweg 14, 9901 CM Appingedam
Postbus 15, 9900 AA Appingedam

14 0596
gemeente@eemsdelta.nl
eemsdelta.nl

Gemeentenieuws
Ontwerp bestemmingsplan "Delfzijl-Wonen met een Plus".
Het ontwerp bestemmingsplan "Wonen
met een Plus" regelt dat winkels 'van
buiten naar binnen' worden verplaatst. De
Lidl-supermarkt, die momenteel gevestigd is in de laagbouw bij de vroegere
Vennenflat aan het Vennenplein wordt
verplaatst naar het plangebied tussen
de Waterstraat en de Willemstraat. In het
plangebied worden daarnaast in totaal
maximaal 90 levensloopbestendige appartementen gebouwd. Het project "Wonen met een Plus" voorziet onder andere
in de realisatie van een woonservicezone.
Een woonservicezone is zo ingericht dat
mensen er zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. Bij een woonservicezone gaat het verder dan de fysieke
woning. Het gaat om een samenhangend
en gecoördineerd aanbod van wonen,
ontmoeten, winkelen, welzijn, zorg en
dienstverlening.
In samenhang met de totstandkoming
van het ontwerp bestemmingsplan worden gelijktijdig ter inzage gelegd:
- Ontwerp beeldkwaliteitsplan
"Delfzijl – Wonen met een Plus"
Het beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw
vast voor de hierboven genoemde
locaties. Het plan heeft als doel te dienen
als toetsingskader voor architecten en
de welstandscommissie. Het beeldkwaliteitsplan wordt toegevoegd aan
de bestaande Welstandsnota en vormt
daarmee een toetsingskader voor de
beoordeling van bouwplannen.
- Ontwerp besluit vaststellen hogere
waarden Wet geluidhinder
Voor het ontwerp bestemmingsplan
"Delfzijl – Wonen met een Plus" is een

onderzoek verricht naar de geluidsbelasting vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai. Het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden en het ontwerp bestemmingsplan maken de bouw van woningen
mogelijk binnen het ontwerp bestemmingsplan "Delfzijl – Wonen met een
Plus". Het besluit hogere grenswaarden
is nodig omdat voor een aantal locaties
binnen het plangebied niet kan worden
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde
van industrielawaai en wegverkeerslawaai voor de toekomstige woningen.
De geluidsbelasting blijft wel binnen de
maximale voorkeursgrenswaarde voor
het geluid van de Wet geluidhinder. Het
college kan daarom een hogere waarde
vaststellen.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan, het
ontwerp beeldkwaliteitsplan, het besluit
hogere waarden Wet geluidhinder en
de bijbehorende stukken liggen van 18
maart tot en met 29 april 2021 ter inzage.
Vanwege de maatregelen tegen verdere
verspreiding van het coronavirus, kunt u
alleen voor noodzakelijke onderwerpen
terecht in het gemeentehuis. Daarom geven wij de voorkeur aan digitale
inzage. De stukken met betrekking tot
het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan (bijlage in het
bestemmingsplan) vindt u via ruimtelijkeplannen.nl. De digitale stukken zijn
juridisch bindend. Bij een verschil tussen
de digitale en de papieren versie geldt
het digitale stuk. Het ontwerp besluit
hogere waarde Wet geluidhinder kunt u
opvragen door een verzoek te sturen naar
gemeente@eemsdelta.nl. Geeft u er toch
de voorkeur aan om de papieren versie in
te zien, dan kunt u een afspraak maken bij
het Klant Contact Centrum via eemsdelta.
nl/afspraak-maken of via telefoonnum-

mer 14 0596. Onze medewerkers gaan
met u op zoek naar een oplossing.
Zienswijzen
Tijdens deze termijn kunt u schriftelijke
zienswijzen indienen bij het college van
B en W, Postbus 15 9900 AA te Appingedam of mailen naar: gemeente@eemsdelta.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw
naam, adres en woonplaats en vermeld

Wie wordt
onze nieuwe
burgemeester?

Laat weten welke eigenschappen
onze nieuwe burgemeester
volgens u moet hebben.
Vul snel en eenvoudig de vragenlijst in op:

eemsdelta.nl/onzenieuweburgemeester

Vanwege het coronavirus werken wij op dit moment alleen op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0596 (zonder netnummer).

eemsdelta.nl

bovenaan uw brief of in uw e-mail bij
onderwerp "zienswijze ontwerp bestemmingsplan Delfzijl-Wonen met een Plus".
Voor mondelinge zienswijzen kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer
(0596) 639340.
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Vrijdag 8.30 t0t 12.00 uur
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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 omgevingsvergunningen
Het college heeft onderstaande
aanvragen ontvangen voor de volgende
omgevingsvergunningen (datum is datum
ontvangst):
- Appingedam: 30 december 2020, voor
het bouwen van een woning aan de
Fivelkade 50, 9901 GE;
- Appingedam: 4 maart 2021, voor het
plaatsen van een berging aan de
Plataanlaan 5, 9903 PG;
- Appingedam: 5 maart 2021, voor
het vervangen van de linker- en
rechterachtergevel van de bestaande
schuur aan de Tjamsweersterweg 29,
9901 TB;
- Appingedam: 8 maart 2021, voor
het realiseren van een uitweg aan
Beukenlaan 75, 9902 PB;
- Appingedam: 9 maart 2021, voor het
kappen van bomen aan de Fazantstraat
1, 9903 BX;
- Delfzijl: 24 februari 2021, voor het
realiseren van een kleine erker aan het
Delf 6, 9932 HP;
- Delfzijl: 5 maart 2021, voor het
realiseren van een elektrisch
laadstation aan de Waterstraat 65, 9934
AT;
- Delfzijl: 10 maart 2021, voor het
vervangen van de handelsreclame aan
de Waterstraat 2, 9934 AV;
- Delfzijl: 11 maart 2021, voor het bouwen
van een carport aan de Redgerlaan 7,
9934 PS;

- Huizinge: 9 maart 2021, voor het
renoveren van het dak aan de
Hoofdweg 20, 9992 TT;
- Loppersum: 5 maart 2021, voor het
uitbreiden van Hotel Spoorzicht aan de
Molenweg 9, 9919 AE;
- Middelstum: 4 maart 2021, voor het
kappen van een boom (noodkap)
aan de Hippolytuslaan tegenover
huisnummer 62, 9991 AL;
- Middelstum: 8 maart 2021, voor het
kappen van een boom (noodkap) aan
de Onderdendamsterweg 8, 9991 TB;
- Spijk: 6 maart 2021, voor het kappen
van een boom (slechte conditie) aan de
Hoofdweg-Zuid 13A, 9909 BA;
- Stedum: 6 maart 2021, voor het
aanleggen van kabels en leidingen aan
de Hoofdstraat 9921 PA;
- Termunterzijl: 11 maart 2021, voor het
bouwen van woningen aan de Antoni
Verburghwijk 21, 9948 PA;
- Wirdum: 8 maart 2021, voor het
oprichten van een kleine windturbine
aan de Stadsweg 18, 9917 PW.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)
Het college heeft onderstaande omgevingsvergunningen verleend (datum is
datum verzending):
- Appingedam: 2 maart 2021, voor het
restaureren van het dak van de villa
en het koetshuis aan de
Heiliggravenweg 2, 9901 CH;
- Leermens: 11 maart 2021, voor het
bouwen van een woning aan de
Wierdeweg 2, 9912 PC;
- Middelstum: 3 maart 2021, voor het
verlengen van de schuur achter het
woonhuis aan de Oosterburen 8,
9991 NB;
- Stedum: 4 februari 2021, voor het
bouwen van een woning aan de
Hoofdstraat 24, 9921 PB;
- Termunterzijl: 26 februari 2021,

-

-

-

-

-

-

-

-

voor het wijzigen van een gevel van
het museum aan de Mello
Coendersbuurt 38, 9948 PN;
‘t Zandt: 28 januari 2021, voor het
(her)bouwen van een woning aan de
Tuinbouwstraat 12, 9915 PM;
‘t Zandt: 29 januari 2021, voor het
(her)bouwen van een woning aan de
Tuinbouwstraat 6, 9915 PM;
‘t Zandt: 29 januari 2021, voor het (her)
bouwen van een woning aan de
Gerard van Damstraat 9, 9915 PV;
‘t Zandt: 2 februari 2021, voor het
(her)bouwen van een woning aan de
Molenweg 30, 9915 PL;
‘t Zandt: 2 februari 2021, voor het
(her)bouwen van een woning aan de
Tuinbouwstraat 10, 9915 PM;
‘t Zandt: 3 februari 2021, voor het
(her)bouwen van een woning aan de
Oosterstraat 41, 9915 PN;
‘t Zandt: 3 februari 2021, voor het
(her)bouwen van een woning aan de
Oosterstraat 37, 9915 PN;
‘t Zandt: 11 maart 2021, voor het
verplaatsen van een uitweg aan de
Hoofdstraat 14, 9915 PD.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande
aanvragen wordt verlengd met een
termijn van 6 weken (datum is datum
ontvangst):
- Farmsum: voor het bouwen van een
bedrijfshal aan de IJzerweg nabij nr. 2,
9936 BM (8 januari 2021);
- Loppersum: voor het bouwkundig
versterken van de woning aan de
Wijmersweg 69, 9919 BK
(13 januari 2021).
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

Vanwege het coronavirus werken wij op dit moment alleen op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0596 (zonder netnummer).

eemsdelta.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag - donderdag 8.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 8.30 t0t 12.00 uur

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
en W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

Melding Activiteitenbesluit
Het college van de gemeente Eemsdelta heeft de volgende melding op grond
van het Activiteitenbesluit milieubeheer
ontvangen:
Loodweg 2 te Farmsum, Radiomodel
Vliegclub Eemsmond (RMVCE), een veranderingsmelding voor het plaatsen van
een bovengrondse propaangastank.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie betreft
slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eemsdelta via
telefoonnummer 14 0596
(zonder netnummer) of per e-mail:
gemeente@eemsdelta.nl.

Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van 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.
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