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De gemeente werkt op afspraak. Plan uw afspraak zelf in op eemsdelta.nl/afspraak. 
U kunt ons ook bellen op 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
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gemeente@eemsdelta.nl
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ONLINE MELDPUNT
Overlast? 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.

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!

Adviesraad Sociaal Domein 
Eemsdelta zoekt versterking

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 digitaal. 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.

Voorbereidingsbesluit 
Luingaweg 23 
te Bierum
De raad van de gemeente Eemsdelta 
heeft bij besluit van 31 maart 2021 
verklaard dat een nieuw 
bestemmingsplan wordt voorbereid voor 
het perceel  Luingaweg 23 te Bierum, 
‘locatie Luingaborg’. Het besluit is op 
1 april 2021 in werking getreden en geldt 
voor de periode van een jaar.

Ter inzage
Het besluit met bijbehorende tekening 
ligt met ingang van 15 april 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. Het 
voorbereidingsbesluit wordt ook 
gepubliceerd via ruimtelijkeplannen.nl. 
Tegen een voorbereidingsbesluit kunt u 
geen bezwaar of beroep aantekenen.

Traditiegetrouw organiseren de 
christelijke basisscholen elk jaar in april 
een herdenking ter nagedachtenis 
aan Verzetsgroep Zwaantje. Dit jaar 
organiseert basisschool De Vore uit 
Delfzijl de herdenking. In verband met de 

maatregelen tegen verdere verspreiding 
van het coronavirus, is de herdenking 
zonder publiek en in klein comité. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. De 
herdenking wordt opgenomen en kunt
u later terugkijken.

Verkeers-
besluit

Het college heeft besloten om een aantal 
parkeerplaatsen naast openbare laadpa-
len te reserveren voor het opladen van 
elektrische auto’s. Het gaat om parkeer-
plaatsen op het parkeerterrein van De 
Vennen in Delfzijl, vlakbij het tankstation. 
De parkeerplaatsen liggen buiten de 
blauwe zone.

Ter inzage
Het besluit ligt van 6 april tot 17 mei 
ter inzage. U kunt het besluit inzien op 
afspraak. Ook is het besluit te vinden via 
officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar
Tot 17 mei kunt u een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij team verkeer 
via telefoonnummer 14 0596.

Geen publiek bij herdenking 
verzetsmonument Zwaantje

Woensdag 14 april 2021
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De raad vergadert
> Op woensdag 14 april 2021 vergadert 

de raadscommissie online om 19.30 uur. 
Benieuwd naar de complete agenda en 
de stukken die daarbij horen? Kijk dan 
op eemsdelta.nl/raad. Via deze website 
kunt u ook live meekijken. 

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Ontwerp bestemmingsplan “ Facetplan parkeren 
en actualisering diverse Bestemmingen“

Het ontwerp bestemmingsplan 
“Facetplan parkeren en actualisering 
diverse Bestemmingen” regelt voor het 
grondgebied van de voormalige gemeente 
Delfzijl een integraal parkeerbeleid 
gebaseerd op de CROW-richtlijnpublicatie 
381 - december 2018, of de meest actuele 
uitgave daarvan. De gemeente Eemsdelta 
kan daar eigen beleidsregels voor in de 
plaats stellen. Daarnaast repareert dit 
ontwerp diverse bestemmingen op het 
grondgebied van de voormalige gemeente 
Delfzijl. 

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken liggen van 15 april 
tot en met 27 mei 2021 ter inzage. Vanwege 

de maatregelen tegen verdere versprei-
ding 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 bestem-
mingsplan 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. 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 of via telefoonnummer 
14 0596. Onze medewerkers gaan met u 
op zoek naar een oplossing.

Zienswijzen
Tussen 15 april en 27 mei kunt u schriftelij-
ke zienswijzen indienen bij het college 
van B en W, postbus 15 
gemeente@eemsdelta.nl. Vermeld in uw 
brief of e-mail uw naam, adres en woon-
plaats en vermeld bovenaan uw brief of 
in uw e-mail bij onderwerp “zienswijze 
ontwerp bestemmingsplan Facetplan 
parkeren en actualisering diverse Bestem-
mingen”. Voor mondelinge zienswijzen kunt 
u een afspraak maken via telefoonnummer 
(0596) 63 93 40.
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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 omgevings-
vergunningen (datum is  
datum ontvangst):
> Appingedam: 31 maart 2021, voor 

het terugbrengen van de historische 
kleurstelling van de stadstoren aan de 
Wijkstraat 32, 9901 AJ;

> Appingedam: 31 maart 2021, voor het 
realiseren van een aanbouw aan de 
Tagalayahof 6, 9902 JL;

> Appingedam: 1 april 2021, voor het 
wijzigen van winkel naar woning aan de 
Kniestraat 15, 9901 AD;

> Appingedam: 1 april 2021, voor het 
plaatsen van nieuwe kozijnen, het 
realiseren van een huisnummer aan de 
Dijkstraat 2, 9901 AS;

> Appingedam: 1 april 2021, voor het 
plaatsen van zonnepanelen aan de 
Dijkstraat 59a, 9901 AN;

> Appingedam: 1 april 2021, voor 
het kappen van 2 bomen aan de 
Solwerderstraat 45-47, 9901 BB;

> Appingedam: 6 april 2021, voor het 
kappen van een boom aan de Cornelis 
Albertsstraat 3, 9901 EJ;

> Delfzijl: 31 maart 2021, voor het kappen 
van een boom aan de Hoefsmederij 29, 
9932 GN;

> Delfzijl: 31 maart 2021, voor het knotten 
van een boom aan het Winterpeil 
tegenover huisnummer 5, 9933 DG;

> Farmsum: 6 april 2021, voor het bouwen 
van een demonstratiefabriek nabij 
Oosterhorn 14, 9936 HD;

> Godlinze: 30 maart 2021, voor het 
plaatsen van een dakkapel aan de 
Rengersweg 10, 9908 PL;

> Middelstum: 3 april 2021, voor het 
snoeien en kappen van bomen aan de 
Burchtstraat 21, 9991 AA;

> Spijk: 6 april 2021, voor het bouwen van 
een opslagloods aan de Buizerd 3,  
9909 BX;

> Wirdum: 31 maart 2021, voor het 
realiseren van een aanbouw aan de 
Wirdumerweg 61, 9917 PC;

> Wirdum: 31 maart 2021, voor het kappen 
van een boom (noodkap) aan de 
Bolhuislaan 1, 9917 TD;

> ‘t Zandt: Rectificatie: 30 maart 2021 (was 
29 maart 2021), voor het dempen van een 
sloot aan de Kerklaan 7, 9915 PX.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande  
omgevingsvergunningen verleend  
(datum is datum verzending):
> Appingedam: 5 februari 2021, voor het 

bouwen van een woonhuis en bijgebouw 
aan De Tip 1, 9901 KE;

> Appingedam: 5 februari 2021, voor het 
vergroten van de woning aan De Groeve 
WZ 16, 9903 BA;

> Appingedam: 31 maart 2021, voor het 
wijzigen van de gevel en het splitsen van 
het pand aan de Dijkstraat 68, 9901 AV;

> Appingedam: 31 maart 2021, voor 
het bouwen van 10 bergingen aan de 
Eendrachtstraat 25 t/m 34, 9902 AK;

> Delfzijl: 31 maart 2021, voor het 
vervangen van handelsreclame aan de 
Waterstraat 2, 9934 AV;

> Farmsum: 31 maart 2021, voor het 
plaatsen van een 20Ft. container  aan de 
Oosterlaan 4, 9936 HD;

> Leermens: 31 maart 2021, voor het 
realiseren van een uitweg (d.m.v. een 
dam) aan de Tuindersweg 2, 9912 PG;

> Middelstum: 4 februari 2021, voor 
het  bouwen van een woning aan de 
Ticheldobbe 18, 9991 BZ;

> Oosterwijtwerd: 5 februari 2021, voor 
het bouwen van een woning aan de 
Dorpstraat 22, 9911 PC;

> Spijk: 31 maart 2021, voor het kappen 
van een boom (slechte conditie) aan de 
Hoofdweg-Zuid 13A 9909 BA;

> Stedum: 10 februari 2021, voor het 
plaatsen van 5 tijdelijke woonunits aan 
de Hilmaarweg 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 
9921 RG;

> Wirdum: 30 maart 2021, voor het 
bouwen van een materieelschuur aan de 
Stadsweg 18, 9917 PW;

> ‘t Zandt: 9 februari 2021,voor het bouwen 
van een woning aan de Oosterstraat 39,  
9915 PN;

> Zeerijp: 5 februari 2021, voor het 
versterken en uitbouwen van de woning 
aan de Eenumerweg 7, 9914 PT.

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

sloot aan de Hogewerflaan 4, 9902 CL (4 
december 2020);

> Appingedam: Voor het splitsen van de 
woning aan de Stationsstraat 5, 9901 BL 
(6 januari 2021);

> Delfzijl: voor het realiseren van een 
kleine erker aan het Delf 6, 9632 HP 
(24 februari 2021);

> Wagenborgen: Voor het renoveren van 
de woning aan de Hoofdweg 176, 9945 
PL (8 februari 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/ont-
heffing 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 de heer Willemsen en mevrouw Wil-
lemsen-Bos, is vergunning verleend voor 
het bedrijfsmatig verstrekken van alcohol-
vrije dranken voor gebruik ter plaatse voor 
het perceel aan en het terras behorende bij 
de Landstraat 53, 9934 BJ te Delfzijl (1 april 
2021).
De vergunning ligt voor belanghebbenden 
ter inzage bij de gemeente Eemsdelta. 
Voor het inzien van de stukken kunt u 
een afspraak maken via eemsdelta.nl of 
bel 14 0596. Belanghebbenden kunnen 
tot zes weken na datum verzending een 
gemotiveerd bezwaarschrift bij het college 
indienen.

Verleende omgevings- 
vergunning (uitgebreide pro-
cedure), Woldweg 13 te Ap-
pingedam
Het college van B en W van de gemeente 
Eemsdelta heeft 31 maart 2021 de volgen-
de omgevingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) verleend, en verzonden aan de 
aanvrager:

> Woldweg 13, 9902 AA te Appingedam, 
TinQ.

 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn 
geen zienswijzen ontvangen. De beschik-
king is niet gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbesluit.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 15 april 2021 tot en met 27 mei 
ter inzage bij de gemeente Eemsdelta.

Beroep en voorlopige voorziening
Beroep moet binnen zes weken na de 
datum van terinzagelegging van het 
besluit worden ingesteld bij de rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, 
afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 
AD Groningen. Het beroep kan worden 
ingesteld door belanghebbenden, die 
tijdig hun zienswijze over het ontwerpbe-
sluit naar voren hebben gebracht of door 
belanghebbenden die redelijkerwijs niet 
kan worden verweten geen zienswijzen te 
hebben ingebracht. Voor het instellen van 
beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Als beroep is ingesteld tegen dit besluit 
kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook 

om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd. Het verzoek moet worden 
gedaan bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor 
zijn griffierechten verschuldigd. 

Inwerkingtreding
De omgevingsvergunning treedt in werking 
op 27 mei 2021, tenzij voor deze datum een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening is ingediend. In dat geval treedt 
de omgevingsvergunning pas in werking 
nadat op dit verzoek is beslist.

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

Kennisgeving besluit Wet 
algemene bepalingen omge-
vingsrecht, uitgebreide voor-
bereidingsprocedure
Het college van B en W heeft in het kader 
van de Wet algemene bepalingen om- 
gevingsrecht de omgevingsvergunning  
verleend voor het wijzigen van de bestem-
ming schuur aan de Delleweg 9 te Stedum. 
De vergunning bestaat uit het bouwen van 
een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo) 
en het gebruiken van gronden/bouwwer-
ken in strijd met het bestemmingsplan 
(artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo).

Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 15 april 2021 
gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis te Loppersum. 

Beroep en voorlopige voorziening 
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na 
bekendmaking beroep worden aangete-
kend door belanghebbenden bij de recht-
bank Noord-Nederland, locatie Groningen, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het 
indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van het besluit niet.

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen 
de voorzieningenrechter verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek 
kunt u samen met een kopie van uw beroep-
schrift sturen aan de voorzieningenrechter 
van de sector Bestuursrecht van de recht-
bank Noord-Nederland, locatie Groningen, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij de rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektroni-
sche handtekening (DigiD). Kijk op de ge-
noemde site voor de precieze voorwaarden

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.


