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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).

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

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
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 corona-
maatregelen 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.

Cursus omgaan met stress
De gevolgen van gaswinning en 
aardbevingen hebben invloed op de 
inwoners van de gemeente Eemsdelta. 
Ervaart u hierdoor stress? Cadanz 
Welzijn biedt hulp. 

Tijdens een cursus van zes 
bijeenkomsten leert u hoe u kunt 
omgaan met stress en hoe u stress 
kunt verminderen. Door hieraan mee te 
doen verlaagt u het risico op eventuele 
gezondheidsklachten.

De cursus is voor 6 tot 12 deelnemers. 
De bijeenkomsten zijn op maandag van 

13.00 tot 15.00 uur aan de Burgemeester 
Klauckelaan 16 in Appingedam. 
De cursus is gratis. Koffie en thee zijn 
voor eigen rekening. Bij voldoende 
aanmeldingen start de eerste 
bijeenkomst op maandag 12 april. 
De andere bijeenkomsten zijn op 19 en 
26 april en op 3, 10 en 17 mei.

Opgave
U kunt zich tot uiterlijk woensdag 
7 april opgeven. Dit kan bij Cadanz 
Welzijn via info@cadanzwelzijn.nl of 
door te bellen naar (0596) 74 50 24.

De raad vergadert
Op woensdag 31 maart 2021 vergadert de 
gemeenteraad om 19.30 uur.

Kijk live mee
Door de coronamaatregelen is het niet 
mogelijk voor belangstellenden om 
aanwezig te zijn in de raadzaal Eemsdelta 
in het gemeentehuis in Delfzijl. U kunt wel 
live meekijken via de website eemsdelta.
nl/raad. 

Op de agenda
> Installatie nieuw raadslid de heer 

Dennis Vijver.
> Verordening onroerendezaakbelasting 

(OZB) 2021 en verordening 
compensatieregeling.

> Verordening reclamebelasting  
Eemsdelta 2021.

> Verhoging investeringskrediet 
herontwikkeling pand Landstraat 44 
Delfzijl voor het project Wonen met
een Plus.

> Vaststelling beeldkwaliteitsplan, 
grondexploitatie en gewijzigd 
bestemmingsplan “Delfzijl 
Vestingbuurt”.

> Voorbereidingsbesluit Bierum, locatie 
Luingaborg.

> Fusie scholen in kindcentrum Tuikwerd
> Vaststellen aangevulde Verordening 

commissie bezwaarschriften algemene 
zaken Eemsdelta 2021.

> Bekrachtiging geheimhouding 
documenten informatiebeveiliging.

Benieuwd naar de complete agenda en 
de stukken die daarbij horen? Kijk dan op 
eemsdelta.nl/raad.

Spreekrecht
Op dit moment kunt u door de corona-
maatregelen niet in de raadzaal aan-
wezig zijn om in te spreken. U kunt wel 
digitaal inspreken of een bijdrage mailen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met 
griffie@eemsdelta.nl of (0596) 69 12 03. 
Vergeet via e-mail niet uw naam en tele-
foonnummer te vermelden zodat wij con-
tact met u kunnen opnemen. Uw bijdrage 
over een onderwerp (richtlijn ongeveer 
300 woorden) kunt u tot 24 uur voor de 
raadsvergadering toesturen. De tekst gaat 
naar alle 29 raadsleden.

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Werkzaamheden
Schoonmaken steigers 
Stadshaven

Vanaf donderdag 25 maart begint aanne-
mer Kuurman met het schoonmaken en 
nabehandelen van de afmeersteigers in 
de Stadshaven in Appingedam. 

Hoe lang duren de werkzaamheden?
We verwachten dat de werkzaamheden 
tot uiterlijk vrijdag 2 april duren. Dit is 
mede afhankelijk van de weersomstan-
digheden.

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

Hebt u vragen?
Dan kunt u overdag bellen met brug-
wachter/havenmeester de heer H. 
Steigenga via telefoonnummer 14 0596 
(zonder netnummer). 

Duursumerweg afgesloten
In verband met het plaatsen van dakgo-
ten en dakpannen is de Duursumerweg in 
Loppersum afgesloten op:
- 29 maart van 06.30 uur – 15.00 uur
- 30 maart van 06.30 uur – 15.00 uur

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Plecht Vos via: 
088 - 588 6000.

Woensdag 24 maart 2021

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 

Bij dit gesprek zijn medewerkers 
van Economische zaken, Inkomen 
en het Ondernemershuis aanwezig.
Zij helpen u verder!
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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 aanvragen 
ontvangen voor de volgende omgevingsver-
gunningen (datum is datum ontvangst):
- Appingedam: 9 februari 2021, voor het 

realiseren van een uitbouw aan de 
Jan Leugsstraat 32, 9901 JM; 

- Appingedam: 15 maart 2021, voor 
het bouwen van 10 bergingen aan de 
Eendrachtstraat 25 t/m 34, 9902 AK; 

- Appingedam: 16 maart 2021, voor het 
realiseren van een carport aan het Bolwerk 
20, 9901 GB; 

- Appingedam: 16 maart 2021, voor het 
verbouwen van het pand aan de Dijkstraat 
64, 9901 AV; 

- Appingedam: 16 maart 2021, voor het 
plaatsen van een dakkapel aan de 
Hogewerflaan 4, 9902 CL; 

- Appingedam: 17 maart 2021, voor het 
aanbrengen van een glazen plaat op de 
regenwaterbak achter de kerk aan de 
Wijkstraat 32, 9901 AJ;

- Farmsum: 17 maart 2021, voor het plaatsen 
van een 20FT container aan de Oosterlaan 
4, 9936 HN te;

- Middelstum: 11 maart 2021, voor het 
slopen en (her)bouwen van het voorhuis 
aan de Fraamweg 9,9991 TE; 

- Westeremden: 16 maart 2021, voor het 
egaliseren van gronden en het dempen en 
verbreden van sloten aan de Kleine Weg 
nabij huisnummer 2, 9922 PE;

- Woldendorp: 11 maart 2021, voor het 
verlengen van een vergunning voor 
het pand aan de A.E. Gorterweg 92,  
9946 PE.

Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)
Het college heeft onderstaande omgevings-
vergunningen verleend (datum is datum 
verzending):
- Appingedam: 12 maart 2021, voor het 

leggen van leidingen aan De Wierde 42, 
9901 ET;

- Appingedam: 12 maart 2021, voor het 
aanleggen van kabels en leidingen aan  
De Wierde 40, 9901 ET; 

- Appingedam: 12 maart 2021, voor het 
bouwen van een 2 onder 1 kap woning aan 
de Vrijheidslaan 3, 9901 GR te;

- Appingedam: 12 maart 2021, voor het 
bouwen van een 2 onder 1 kap woning aan 
de Vrijheidslaan 2, 9901 GR te;

- Appingedam: 16 maart 2021, voor het 
plaatsen van dakramen aan de Dijkstraat 
53a, 9901 AN; 

- Delfzijl: 11 maart 2021, voor het bouwen 
van 3 appartementencomplexen (totaal 
24 appartementen ) aan het Kwelderland, 
9933 DA;

- Delfzijl: 16 maart 2021, voor het verbeteren 
van de fundering aan de Polarisweg 20, 
9933 HG;

- Krewerd: 17 februari 2021, voor het 
realiseren van een paardenbak en 
schuilstal aan de Holwierderweg 18, 
9904 PB; 

- Loppersum: 5 maart 2021, voor het 
bouwen van een woning aan de Delfstraat 
46, 9919 BG; 

- Loppersum: 17 maart 2021, voor het 
kappen van 4 bomen en het verwijderen 
van de opslag i.v.m. aanpassen van de tuin 
aan de Raadhuisstraat 6, 9919 AK; 

- Middelstum: 12 maart 2021, voor het 
bouwen van 8 staalbouw woningen aan de 
Coendersweg, 9991 CC te;

- Middelstum: 12 maart 2021, voor het 
vervangen van de handelsreclame aan de 
Heerestraat 32, 9991 BG;

- Middelstum: 15 maart 2021, voor het 
kappen van een boom (noodkap) aan de 
Onderdendamsterweg 8, 9991 TB; 

- Middelstum: 15 maart 2021, voor het 
kappen van een boom (noodkap) aan de 
Hippolytuslaan tegenover huisnummer 62, 
9991 AL; 

- Stedum: 4 maart 2021, voor het (her)
bouwen van een woning aan de Borgweg 
1, 9921 RH; 

- Wagenborgen: 17 maart 2021, voor het 
plaatsen van zonnepanelen op de schuur 
aan De Hoogte 26 B, 9945 RX;

- Westeremden: 12 maart 2021, voor 
het plaatsen van zonnepanelen op het 
bijgebouw aan de Melkvaaller 19, 9922 PT; 

- Zeerijp: 16 maart 2021, voor het bouwen 
van 6 woningen aan de Noorderstraat 1 
t/m 11, 9914 PS.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aanvra-
gen wordt verlengd met een termijn van 6 
weken (datum is datum ontvangst):
- Appingedam: Voor het wijzigen van de 

gevel en het splitsen van het pand aan de 
Dijkstraat 68, 9901 AV (7 januari 2021); 

- Farmsum: Voor het realiseren van een 
kade aan de IJzerweg 2, 9936 BM 
(13 januari 2021); 

- Holwierde: Voor het plaatsen van  
een schutting aan de Juffertoren 24,  
9905 RK (16 januari 2021);

- ‘t Zandt: Voor het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit aan de Westerweg 2, 
9915 TG (18 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/ont-
heffing 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 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:
Hoeksmeersterweg 1a, 9918 TA te 
Garrelsweer, veranderingsmelding voor 
het veranderen van de inrichting. De ver-
andering bestaat uit het bouwen van een 
nieuwe jongveestal en het uitbreiden van 
het aantal dieren.

Tegen deze melding kan geen bezwaar 
worden ingediend. Deze publicatie betreft 
slechts een wettelijk verplichte bekend- 
making.

Melding Activiteitenbesluit
Het college van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen:
Eerste Industrieweg 1a, 9902 AZ te  
Appingedam, oprichtingsmelding voor het 
oprichten van een bouwbedrijf.

Tegen deze melding kan geen bezwaar 
worden ingediend. Deze publicatie betreft 
slechts een wettelijk verplichte bekend- 
making.

Informatie
Voor meer informatie over één van de bo-
venstaande meldingen Activiteitenbesluit, 
kunt u contact opnemen met de gemeente 
Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596 
(zonder netnummer) of per e-mail: 
gemeente@eemsdelta.nl.

Kennisgeving ontwerp- 
besluit Archeologische 
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap, I. van Engelshoven, maakt bekend 
dat zij voornemens is in het kader van de 
artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van 
de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van 
de wet Algemene wet bestuursrecht voor-
nemens is een archeologische monumen-
tenvergunning te verlenen voor de aanleg 
van een dam met duiker: ‘t Zandt B-760 
(Rijksmonumentnummer 46193 / Tuinders-
weg 2) te Loppersum. In dit kader ligt het 
ontwerpbesluit met bijbehorende stukken 
ter inzage van 25 maart tot en met 5 mei 2021 
in het gemeentehuis in Loppersum. 

Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen 
worden ingebracht. Zij moeten worden ge-
richt aan ons college. Zonder afspraak is het 
niet mogelijk om het gemeentehuis binnen 
te lopen en de stukken in te kunnen zien ten 

tijde dat de maatregelen i.v.m. het corona-
virus gelden. Kijk voor de laatste stand van 
zaken op eemsdelta.nl of bel 14 0596 voor 
het maken van een afspraak.

Kennisgeving ontwerp  
besluit Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Burgemeester en wethouders van Eemsdel-
ta zijn in het kader van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht voornemens een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het 
bouwen van een schuur en het wijzigen van 
het bestemmingsplan aan de Stelterweg 4  
te Godlinze. 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 bestemmings-
plan (artikel. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 25 maart 
2021 tot en met 5 mei 2021 ter inzage bij de 
gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van de 
stukken kan een afspraak worden gemaakt 
via eemsdelta.nl, aan de receptie of 
telefonisch via 14 0596. 

Kennisgeving ontwerp besluit 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Eemsdelta zijn in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens een omgevingsvergunning 
te verlenen voor het uitbreiden van een 
melkveehouderij aan de Oosterburen 3 te 
Middelstum. De vergunning bestaat uit het 
bouwen van een bouwwerk (artikel. 2.1, lid 
1, sub a Wabo), het gebruiken van gronden/
bouwwerken in strijd met het bestem-
mingsplan (artikel. 2.1, lid 1, sub c Wabo), het 
oprichten en in werking hebben van een 
inrichting (artikel. 2.1, lid 1, sub e Wabo) en 
een omgevingsvergunning beperkte milieu-
toets voor het oprichten van een installatie 
voor het vergisten van uitsluitend dierlijke 
mest met een verwerkingscapaciteit van 
ten hoogste 25.000 m3/jaar (artikel 2.1, lid 1, 
onder i, Wabo in samenhang met artikel 2.2a, 
lid 8, Besluit omgevingsrecht).

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 25 maart 
2021 tot en met 5 mei 2021 ter inzage bij de 
gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van 
de stukken kunt u een afspraak maken via 
eemsdelta.nl of telefonisch via 14 0596.

Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunnen schriftelijk of mondeling ziens- 
wijzen worden ingebracht. Zij moeten 
worden gericht aan ons college. Voor het 
inbrengen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken via telefoon- 
nummer 14 0596.

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.


