Woensdag 7 april 2021

Gemeentenieuws
Adviesraad Sociaal Domein
Eemsdelta zoekt versterking

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

De gemeente Eemsdelta is op zoek naar vrijwilligers die de Adviesraad Sociaal Domein
willen versterken. Het Sociaal Domein is de overkoepelende term voor zorg- en
welzijnstaken zoals Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en het passend onderwijs. De
Adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Eemsdelta gevraagd en ongevraagd advies als het gaat over het nieuwe gemeentelijke
beleid ten aanzien van het Sociaal Domein.
Adviesraad Sociaal Domein
De gemeente vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij het (te ontwikkelen)
beleid en de uitvoering daarvan. In januari 2017 is daarom de Adviesraad Sociaal
Domein opgericht. Als vrijwilliger in de Adviesraad denkt u - samen met de andere
Adviesraadleden - mee over de transformatie van het Sociaal Domein.
De Adviesraad komt elke laatste vrijdagmorgen van de maand bijeen in één van de
gemeentehuizen van de gemeente Eemsdelta. Op dit moment vergaderen we
wegens de corona-maatregelen via Teams. Er zijn ongeveer tien bijeenkomsten per jaar
die één tot twee uur duren. Ook krijgt u de gelegenheid om lezingen en congressen bij
te wonen.
Versterking
Voor versterking van de huidige Adviesraad (acht leden) zijn wij op zoek naar één of
meerdere enthousiaste mensen, woonachtig in de gemeente Eemsdelta, die:
> maatschappelijk betrokken zijn;
> binding hebben met één of meer doelgroepen uit het Sociale Domein;
> niet beslissingsbevoegd werkzaam zijn bij (of op andere wijze nadrukkelijk
beslissingsbevoegd verbonden met) belanghebbende partijen. Het gaat om partijen
waarmee de gemeente binnen het kader van het Sociaal Domein contracten heeft
afgesloten of zou kunnen afsluiten;
> affiniteit hebben met politiek;
> mondeling communicatief vaardig zijn.
Heeft u interesse?
Een schriftelijke sollicitatie kunt u tot en met 23 april 2021 sturen naar de
sollicitatiecommissie van de Adviesraad Sociaal Domein Eemsdelta,
mailadres: adviesraad@eemsdelta.nl.
U ontvangt vóór 7 mei bericht over de verdere procedure.

Gebiedswethouders dichtbij in Eemsdelta
De gemeente Eemsdelta vindt het
belangrijk om dicht bij de inwoners in de
dorpen en wijken te blijven. Het college heeft daarom de gemeente in vier
gebieden verdeeld en per gebied twee
gebiedswethouders en een gebiedsregisseur aangewezen. Ondanks de
schaalvergroting door de herindeling
wil de gemeente samen met de inwoners, partners en ondernemers werken
aan Eemsdelta. Dat gebeurt dankzij het
Gebiedsgericht Werken. Beleid en plannen maakt de gemeente steeds meer
samen. Daarnaast wil de gemeente goed
zichtbaar blijven en regelmatig contact is
dan noodzakelijk. Gebiedsregisseurs zijn
veel te vinden in dorpen en wijken en zijn
een ambtelijk aanspreekpunt richting de
gemeente. De gebiedswethouders zijn
aanspreekpunt voor het college en met
regelmaat zijn zij in contact met de inwoners in de dorpen en wijken. Een uitzondering is de versterkingsopgave. Hiervoor
is en blijft de vakinhoudelijke wethouder

Annalies Usmany voor de
gehele gemeente Eemsdelta het
bestuurlijk aanspreekpunt.
Verdeling wethouders
De verdeling van de gebieden en de
gebiedswethouders is:

> Hans Ronde en Jan Menninga:
Uitwierde, Biessum, Nansum,
Holwierde, Krewerd, Godlinze, Losdorp,
Bierum, Spijk en Delfzijl Noord.
> Pier Prins en Jan Menninga:
Meedhuizen, Borgsweer, Termunterzijl,

> Annalies Usmany en Pier Prins:
Loppersum, Garrelsweer, Wirdum,
Stedum, Westeremden, Garsthuizen,
Middelstum, Westerwijtwerd, Huizinge,
Toornwerd, ‘t Zandt, Zeerijp, Zijldijk,
Leermens, Oosterwijtwerd, Eenum.
> Meindert Joostens en Annalies
Usmany: Centrum-Appingedam,
De Wierde, Oranjebuurt, Woldweg,
Opwierde, Eendrachtbuurt, Opwierde
Zuid, Opwierde Noord, Farmsumerweg,
Solwerd, Vrijheidsbuurt, Hoflanden,
Westerdraai, Tjamsweer, Oling,
Olingermeeden, Jukwerd, Garreweer,
Marsum, Ekenstein, Laskwerd,
Fivelpoort.
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Termunten, Woldendorp,
Wagenborgen, Baamsum, DelfzijlCentrum, Delfzijl-West, Farmsum,
Tuikwerd, Fivelzigt, Oosterhorn en
Weiwerd.
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De raad vergadert
Op woensdag 14 april 2021 vergadert de
raadscommissie online om 19.30 uur.
U kunt live meekijken via de website
eemsdelta.nl/raad.
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 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.
Uw bijdrage over een onderwerp (richtlijn
ongeveer 300 woorden) kunt u mailen
aan de griffie. De tekst gaat naar alle
29 commissieleden.

De raad heeft besloten
Tijdens de vergadering van 31 maart 2021
heeft de raad:
> Dennis Vijver toegelaten tot de raad
namens de PvdA (als opvolger van
Bé Schollema);

> de Verordening OZB 2021 vastgesteld;
> de Verordening Compensatieregeling
(via een amendement) gewijzigd
vastgesteld;
> de Verordening reclamebelasting
Eemsdelta 2021 vastgesteld;
> ingestemd met de verhoging van het
investeringskrediet herontwikkeling
pand Landstraat 44 Delfzijl voor het
project Wonen met een Plus;
> het beeldkwaliteitsplan, de
grondexploitatie en het gewijzigd
bestemmingsplan “DelfzijlVestingbuurt” vastgesteld;
> een voorbereidingsbesluit genomen
over de locatie Luingaborg in Bierum;
> besloten obs De Garve niet in stand te
houden zodat de school kan fuseren;
> de aangepaste Verordening commissie
bezwaarschriften algemene zaken
Eemsdelta 2021 vastgesteld;
> de opgelegde geheimhouding bij
documenten over informatiebeveiliging
bekrachtigd;
> de motie ‘Geen windmolens op de
zeedijk van de Eems-Dollard’ met
algemene stemmen aanvaard.
Wilt u meer weten over de onderwerpen
of de vergadering terugkijken? Dit kan via
eemsdelta.nl/raad.
Volg ons ook op
facebook.com/RaadEemsdelta
instagram.com/RaadEemsdelta
twitter.com/RaadEemsdelta
linkedin.com/company/
RaadEemsdelta

Avondklok:
Blijf binnen
22.00 uur

4.30 uur

In Nederland geldt een avondklok.
Het is verboden om zonder geldige reden* buiten te zijn.
Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat
minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voor-

en de verspreiding van nieuwe varianten te

komen we verspreiding van het coronavirus.

vertragen. Zo houden de ziekenhuizen ruimte

Er zijn grote zorgen over de Britse variant van
het virus dat we al kennen.

voor coronapatiënten en kan andere zorg
zoveel mogelijk doorgaan.
De avondklok geldt tot 21 april 4.30 uur.

* Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/avondklok, of bel 0800-1351.

Wegwerkzaamheden
> De Schipsloot in Loppersum is afgesloten tussen 29 maart en 8 april.

Ontwerp bestemmingsplan “Delfzijl - Betingehof”.
In het ontwerp bestemmingsplan
“Delfzijl – Betingehof” staan de regels
voor de bouw van 22 levensloopbestendige woningen in de Polarisbuurt te Delfzijl,
op de hoek van de Polarisweg, Uitwierderweg en Neptunusstraat. Tot 2008
heeft hier het verzorgingstehuis
Betingeheem gestaan. De woningen
worden gebouwd in de vorm van een hof.
Dit plan is in samenwerking met woningcorporatie Acantus tot stand gekomen.

Luchtfoto met daarop het plangebied
(rood kader). Bron: gemeente Eemsdelta
Samen met het ontwerp bestemmingsplan worden gelijktijdig ter inzage gelegd:
> Ontwerp beeldkwaliteitsplan “Delfzijl
– Betingehof”
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan legt
de uitgangspunten voor architectuur en
stedenbouw vast voor de locatie. Het plan
dient als toetsingskader voor architecten
en de welstandscommissie. Het beeldkwaliteitsplan wordt toegevoegd aan de
bestaande Welstandsnota. Het vormt een
toetsingskader voor de beoordeling van
bouwplannen.

Indicatieve inrichtingstekening.
Bron: gemeente Eemsdelta
> Ontwerp besluit vaststellen hogere
waarden Wet geluidhinder
Voor het ontwerp bestemmingsplan
“Delfzijl – Betingehof” is een onderzoek
verricht naar de geluidsbelasting vanwege industrielawaai. Het ontwerpbesluit
hogere grenswaarden en het ontwerp bestemmingsplan maken de bouw van de
22 woningen mogelijk binnen het ontwerp
bestemmingsplan “Delfzijl – Betingehof”.
Het besluit hogere grenswaarden is nodig
omdat voor een aantal locaties binnen het
plangebied niet kan worden voldaan aan
de voorkeursgrenswaarde van industrielawaai 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.
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Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan, ontwerp
beeldkwaliteitsplan en het besluit hogere
waarde en de bijbehorende stukken liggen van 8 april tot en met 20 mei 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) kunt u vinden
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 in te
dienen via gemeente@eemsdelta.nl. Kijkt
u toch liever de papieren versie in? Maak
dan een afspraak bij het Klant Contact
Centrum via eemsdelta.nl of via telefoonnummer 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 bovenaan uw brief of
in uw e-mail bij onderwerp “zienswijze
ontwerp bestemmingsplan Delfzijl Betingehof”. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0596.

Verkeersbesluit
Het college heeft besloten om een parkeerverbod in te voeren. Dit geldt voor de
Tonnistil in Wagenborgen, ter hoogte van
nummer 39 t/m 51. Ook worden er een
paar extra parkeervakken aangelegd aan
de Zuidbulten.
Ter inzage
Het besluit ligt van 30 maart tot 10 mei
ter inzage. U kunt het besluit inzien op
afspraak. Ook is het besluit te vinden via
officielebekendmakingen.nl.
Bezwaar
Tot 10 mei kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Voor meer
informatie kunt u terecht bij team verkeer
via telefoonnummer 14 0596.
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Vergunningen
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.

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 omgevingsvergunning
Het college heeft onderstaande aanvragen
ontvangen voor de volgende omgevingsvergunningen (datum is datum ontvangst):
> Appingedam: 25 maart 2021, voor het
splitsen en verbouwen van het pand
aan de Dijkstraat 36, 9901 AT;
> Appingedam: 25 maart 2021, voor het
versterken van de kapconstructie aan
de Solwerderstraat 1, 9901 BA;
> Appingedam: 29 maart 2021, voor het
verstevigen van de panden aan de
Dijkstraat 31, 9901 AM;
> Delfzijl: 25 maart 2021, voor het
bouwen van een pannakooi aan het
Zwet 36, 9932 AB,
> Delfzijl: 29 maart 2021, voor het
realiseren van een uitweg aan de
Botterlaan 49, 9934 EX;

> Meedhuizen: 29 maart 2021, voor het
vergroten van de werkplaats aan de
Hoofdstraat 53, 9937 PC;
> Meedhuizen: 30 maart 2021, voor
het verwijderen van het kozijn aan de
Ideweersterweg 10, 9937 TM;
> Middelstum: 28 maart 2021, voor het
realiseren van een Bed & Breakfast aan
de Oude Schoolsterweg 14, 9991 CT;
> Middelstum: 29 maart 2021, voor het
bouwkundig versterken van de woning
aan de Groensingel 17, 9991 EB;
> Spijk: 26 maart 2021, voor het starten
van een vakantiewoning aan de
Polen 2, 9909 TK;
> Spijk: 28 maart 2021, voor het renoveren
van het dak aan ‘t Loug 19, 9909 AB;
> ‘t Zandt: 29 maart 2021, voor het
dempen van een sloot aan de
Kerklaan 7, 9915 PX.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)
Het college heeft onderstaande
omgevingsvergunningen verleend
(datum is datum verzending):
> Appingedam: 26 maart 2021, voor
het bouwen van een woning aan de
Fivelkade 50, 9901 GD;
> Appingedam: 26 maart 2021, voor
verlenging vergunning tijdelijke unit aan
de Jukwerderweg 49, 9901 TG;
> Appingedam: 30 maart 2021, voor
het bouwen van een woning aan de
Wilhelminaweg 6a, 9901 CM;
> Delfzijl: 30 maart 2021, voor het
realiseren van een aanbouw aan de
Prins Bernhardlaan 28, 9934 EK;
> Krewerd: 29 maart 2021, voor het
bouwen van een woning met schuur
aan de Kloosterweg 16, 9904 PD;
> Middelstum: 29 maart 2021, voor het
bouwkundig versterken van de woning
aan de Burchtstraat 32, 9991 AB;

> Middelstum: 30 maart 2021, voor het
realiseren van een dakopbouw aan de
Trekweg 1, 9991 AN;
> ‘t Zandt: 26 maart 2021, voor het
(her)bouwen van een woning aan de
Tuinbouwstraat 17, 9915 PM;
> ‘t Zandt: 26 maart 2021, voor het
(her)bouwen van een woning aan de
Tuinbouwstraat 15, 9915 PM.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande
aanvragen wordt verlengd met een
termijn van 6 weken (datum is datum
ontvangst):
> Appingedam: voor het uitbreiden
van de zolderverdieping aan de Ds.
Christophoripad 9, 9901 TH te
(14 januari 2021);
> Delfzijl: voor het bouwen van een
woning aan Balg 3, 9933 DB
(14 december 2020);
> Delfzijl: voor het bouwen van een
woning aan Balg 1, 9933 DB (14
december 2020);
> Delfzijl: voor het plaatsen van een
tuinhuis aan het Koetshuis 2, 9932 CG
(18 januari 2021);
> Middelstum: voor het vervangen van
een schoorsteen aan de Burchtstraat
20, 991 AB (11 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/

Melding Activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta
heeft de volgende melding op grond
van het Activiteitenbesluit milieubeheer
ontvangen:
Westendorpweg 34, 9907 PD te Losdorp,
Eemsned Trailers BV, oprichtingsmelding
voor het verkopen en onderhouden van
lichte aanhangwagens, landbouwwerktuigen en grondverzetmachines.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie betreft
slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente Eemsdelta
via telefoonnummer 14 0596 of
per e-mail gemeente@eemsdelta.nl.

Ruimere openingstijden winkels en
contactberoepen Eemsdelta
Tot 1 september 2021 mogen sommige
beroepsgroepen op zon- en feestdagen open zijn van 11.00 tot 21.00 uur.
Dat geldt voor supermarkten, overige
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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 en W, Postbus 15, 9900 AA
Appingedam.

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

detailhandel en contactberoepen in
de gemeente Eemsdelta.
Het college van B en W heeft dit besloten in verband met de coronacrisis.
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