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Gemeentenieuws
Informatie over het coronavirus

Op eemsdelta.nl/corona vindt u de meest actuele informatie over de coronamaatre-
gelen 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, proble-
men 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 Koophan-
del, het UWV, de provincie en banken, 

maar ook bij schuldhulpverlening en 
maatschappelijke ondersteuning. 

Bereikbaarheid van het coronaloket
U kunt zich aanmelden voor een ge-
sprek via: 
> telefoonnummer 14 0596
> coronaloket@eemsdelta.nl

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

Gewijzigde openingstijden in  
verband met Hemelvaartsdag
 

De gemeente is gesloten op de volgende dagen:
> Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
> Vrijdag 14 mei

Wilt u contact met de gemeente?
De gemeentehuizen zijn gesloten op de dagen in het overzicht hierboven. 
Veel zaken kunt u zelf online regelen. Kijk hiervoor op onze website eemsdelta.nl. 

Wilt u contact met het Sociaal Plein Eemsdelta, het CJG of de Damster Zorgbalie?
Het Sociaal Plein Eemsdelta, het CJG en de Damster Zorgbalie zijn gesloten  
op de dagen in het overzicht hierboven. U kunt wel een e-mail sturen 
 naar sociaalplein@eemsdelta.nl.

Wanneer halen we uw afval op?
> De route van Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) wordt  

gereden op zaterdag 15 mei. .

Afvaloverslagstation Kloosterlaan en Milieustraat Usquert
> Op donderdag 13 mei zijn het Afvaloverslagstation Kloosterlaan en de 

Milieustraat Usquert gesloten. 
> Op vrijdag 14 mei zijn het afvaloverslagstation Kloosterlaan en de 

 Milieustraat Usquert geopend volgens de normale openingstijden.

Eemsdelta, Het Hogeland en Westerkwartier 
bieden woningeigenaren Energiebespaarbox en 
adviesgesprek met energiecoach aan

Woningeigenaren uit de gemeenten 
Eemsdelta, Het Hogeland en Wester-
kwartier worden dit jaar ondersteund 
bij het op een makkelijke manier 
energiezuiniger maken van hun huis. 
Bewustwording van het belang van 
energiebesparing is daarbij een belangrijk 
doel. Woningeigenaren kunnen een gratis 
adviesgesprek met een energiecoach 
aanvragen en een deel van hen komt in 
aanmerking voor een Energiebespaarbox 
ter waarde van ongeveer 50 euro. De ge-
meenten ontvingen voor deze initiatieven 
een bijdrage van de Rijksoverheid uit de 
landelijke Regeling Reductie Energiege-
bruik (RRE). De uitvoering van de regeling 
loopt tot het einde van dit jaar.

Portefeuillehouders energie Meindert 
Joostens (Eemsdelta), Kristel Rutgers (Het 
Hogeland) en Hielke Westra (Wester-
kwartier): “We willen onze inwoners graag 
ondersteunen bij het treffen van energie-

besparende maatregelen. Het verduur-
zamen van hun woningen zorgt voor een 
besparing op energiegebruik. Dat merken 
mensen in hun portemonnee, maar het 
is ook goed voor ons klimaat omdat het 
de CO2-uitstoot terugdringt. En dat is 
belangrijk voor ons allemaal.”

Energiebespaarbox
Een van de acties uit de regeling is de 
Energiebespaarbox. Woningeigena-
ren die hiervoor in aanmerking komen, 
ontvangen een brief van hun gemeen-
te. Met de code uit de brief kunnen ze 
een Energiebespaarbox afhalen bij een 
regionale bouwmarkt. De inhoud varieert 
van slimme stekkers tot ledlampen, van 
een waterbesparende douchekop tot ra-
diatorfolie. Er zijn vier soorten Energiebe-
spaarboxen en men kan zelf kiezen welke 
box het beste bij hen past. 

Energiecoaches
Daarnaast worden energiecoaches in-
gezet. Zij adviseren huiseigenaren in een 
gratis adviesgesprek over welke energie-
besparende maatregelen goed passen 
bij hun woning. In de drie gemeenten zijn 
inmiddels ruim veertig energiecoaches 
getraind en opgeleid. Dat gebeurde 
samen met de Groninger Energiekoepel 
(GrEK). Woningeigenaren kunnen een 
advies van een energiecoach aanvragen 
via het Energieloket Groningen.

Samen aan de slag
De vrijwilligerscentrale van Cadanz Welzijn is in samenwerking met het COA Delfzijl 
gestart met het project #MEEDOEN-Samen aan de slag.

Bewoners azc meer betrekken
#Meedoen-Samen aan de slag is een 
succesvolle methode om bewoners van 
asielzoekerscentra meer te betrekken 
bij activiteiten en vrijwilligerswerk in 
de gemeente. Dit is belangrijk, want uit 
onderzoeken blijkt dat meedoen het 
welbevinden en de gezondheid van de 
bewoners bevordert. 
Het project is een samenwerking tussen 
het azc, de vrijwilligerscentrale en lo-
kale maatschappelijke organisaties. Het 
project biedt verschillende vormen van 
activiteiten voor de azc-bewoners. Te 
denken valt aan bijvoorbeeld een vorm 
van dagbesteding, zelfwerkzaamheid, 
taalstage of het doen van vrijwilligers-
werk.

Samenwerking
Er is al een mooie samenwerking met 
de Stadstuin de Eendracht in Appinge-

dam. Een aantal azc-bewoners helpt 
actief mee op de tuin. Een prachtige 
win-win situatie. 

Word vrijwilliger!
U kunt ook een bijdrage leveren door 
vrijwilliger te worden. Dit kan op vele 
manieren. U kunt bijvoorbeeld meehel-
pen met het organiseren van activitei-
ten of u kunt zich opgeven als taal- of 
wandelmaatje. 

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project 
kunt u contact opnemen met coördi-
nator Peronne Burggraaf van Cadanz 
Welzijn via: 06-46 10 27 47 of de mail: 
p.burggraaf@cadanzwelzijn.nl. 

#MEEDOEN-Samen aan de slag wordt 
mogelijk gemaakt door het Europees 
Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

Woensdag 12 mei 2021
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Gemeente Eemsdelta zoekt inwoners met duurzame woning
De gemeente Eemsdelta is op zoek naar 
inwoners die hun kennis en ervaringen 
willen delen over hoe zij hun woning 
aardgasvrij gemaakt of vergaand verduur-
zaamd hebben. In de expositieruimte bij 
de duurzame demowoning in Middelstum 
kunnen bezoekers zich vervolgens laten 
inspireren door deze verhalen. Wethou-
der Meindert Joostens: ‘Eemsdelta is 
een jonge gemeente, die duurzaamheid 
belangrijk vindt. Als inwoners hun woning 
aardgasvrij willen maken of energie willen 
besparen, dan ondersteunen wij hen 
hierbij. Verhalen en tips van bewoners die 
hiermee ervaring hebben, zijn hierop een 
waardevolle aanvulling.’

Verhalen en tips uit de eerste hand
In de expositieruimte van de duurzame 
demowoning aan de Heerestraat 17 in 
Middelstum is een postergalerij met 
duurzaamheidsverhalen van inwoners 
van de voormalige gemeente Lopper-
sum. Zij hebben hun woning al aardgasvrij 
gemaakt of andere vergaande energie-
besparende maatregelen genomen. De 
gemeente Eemsdelta wil hier de erva-
ringen van inwoners van de voormalige 

gemeenten Appingedam en Delfzijl aan 
toevoegen. Voor nieuwe verhalen van 
inwoners van de voormalige gemeente 
Loppersum is er ook plek. Wethouder 
Meindert Joostens: ‘Vaak zijn de duur-
zame woningen te bezoeken en kun je 
in gesprek gaan met de bewoners. Zo 
kunnen bezoekers uit de eerste hand 
horen hoe een warmtepomp werkt en 
dat je door je woning te isoleren energie 
en geld bespaart én minder last hebt van 
tocht of een koude vloer.’

Oproep deelname postergalerij
Woont u in de gemeente Eemsdelta en 
heeft u uw woning aardgasvrij gemaakt of  
vergaand verduurzaamd? Wilt u andere 
mensen vertellen hoe u dat gedaan heeft 
en hoe het resultaat bevalt? Mogen we 
van uw woning een poster maken voor in 
de postergalerij in de demowoning? Wilt 
u uw ervaringen delen? Mail dan naar 
duurzamedemowoning@eemsdelta.nl. 

Gratis energiebespaarpakketje
Inwoners die vooraf een vragenlijst over 
hun woning invullen op het Energieloket 
van de gemeente via energieloket-gro-

ningen.nl/quickscan en deze uitgeprint 
meenemen om in de demowoning te 
bespreken, krijgen een gratis energiebe-
spaarpakketje (zolang de voorraad strekt).

De duurzame demowoning
In de demowoning zelf zijn ook voor-
beelden te zien van energiebesparende 
maatregelen, zoals verwarmingsinstalla-
ties, vloerverwarming, isolatiematerialen 
en zonnepanelen. Daarnaast kan men er 
gratis informatie krijgen over subsidies 
en leningen voor energiebesparing en 
duurzaamheid, over het  Energieloket van 
de gemeente, lokale energiecoöperaties 
en andere duurzame projecten in de 
gemeente Eemsdelta. De demowoning 
wordt dit jaar zelf ook verduurzaamd en 
aardgasvrij gemaakt. Bezoekers kunnen 
zien hoe dat stap voor stap is gedaan. 

Openingstijden expositieruimte
De expositieruimte van de demowoning 
is op afspraak open op werkdagen tussen 
10.00 en 16.00 uur. 
Mail voor het maken van een afspraak naar 
duurzamedemowoning@eemsdelta.nl.

Aardgasvrij wonen  
in Middelstum

Woningeigenaar:                                 Marike Eisinga, Berkenlaan  

Bouwjaar woning:                                2000  

Energiebesparende maatregelen: geen  

Gekozen oplossing aardgasvrij:       lucht-lucht warmtepomp  

Kosten:                                                       circa € 20.000,-  

Aardgasvrij per:                                    1 november 2020

Maatregelen
Omdat de woning voorheen verwarmd werd via luchtverwarming  
is nu gekozen voor een lucht-lucht warmtepomp 10 KW. Dit was  
relatief eenvoudig te vervangen omdat gebruik gemaakt kon  
worden van hetzelfde warmtedistributie systeem. Op deze manier
is er ook geen vloerverwarming nodig. De warmtepomp heeft een
split systeem: daarbij wordt gebruik gemaakt van een binnen- en
een buitenunit. Vaak wordt geadviseerd de buitenunit niet te dicht
bij een slaapkamer te plaatsen vanwege het geluid. De bewoonster
geeft echter aan dat de overlast qua geluid erg meevalt. De binnen
unit is een condensor/warmtewisselaar die de warmte overbrengt
aan de lucht middels een ventilator. Mooi van dit systeem is dat
tegen een relatief kleine meerprijs de lucht ook gekoeld kan  
worden in de zomer. 

Boiler
De geiser is vervangen door een warmtepomp boiler van 270 liter.
Er is bewust gekozen voor een grotere boiler zodat er ruim  
voldoende warm water beschikbaar is. 

Subsidiemogelijkheden
Regeling aardgasvrij voor bewoners  
voormalige gemeente Loppersum ........€ 5.000,-  
Warmtepomp via ISDE ....................................€ 5.650,-  
Teruggave BTW zonnepanelen

Elektriciteitsverbruik
Om het extra stroomverbruik te compenseren zijn 13 zonne- 
panelen geplaatst op het dak. Voor het overige verbruik koopt  
de bewoonster duurzame stroom in. Ze is nu fossielvrij, zegt ze
niet zonder trots, omdat de auto inmiddels ook de deur uit is.

Laat u goed informeren, ga hier en daar kijken. 

U kunt contact opnemen met Marike: 

marikeeisinga@outlook.com

Marike Eisinga

TIP

Wegwerk-
zaamheden

> Stremming brug Lalleweer

Er worden werkzaamheden uitgevoerd 
aan de onderbouw en de bovenbouw 
van brug Lalleweer. De brug ligt over het 
Verbindingskanaal (tussen Oosterhornha-
ven en Termuntenzijldiep) en in de weg 
Lalleweer. 

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Van maandag 3 mei tot en met vrijdag 21 
mei 2021. 

Wat betekent dit voor het verkeer?
De weg Lalleweer is tussen 3 mei en 
21 mei gestremd voor het doorgaande 
verkeer. Er is oponthoud voor de scheep-
vaart. 

Hebt u vragen?
Dan kunt u overdag bellen met de heer 
S. Blaauw van de provincie Groningen via 
telefoonnummer 050-31 64 911.

Webinars 
verduur-zamen en 
energie besparen 
in huis
Meer weten over het verduurzamen 
en energie besparen in huis? Meld 
u dan aan voor de webinars van het 
Energieloket Groningen. Het Ener-
gieloket organiseert samen met alle 
gemeenten in de provincie Groningen, 
waaronder Eemsdelta een aantal 
webinars.

> Webinar zonnepanelen:
donderdag 20 mei 19.30 tot 20.30 
uur; 

> Webinar Financiering en subsidie:
dinsdag 1 juni 19.30 tot 20.30 uur
(in plaats van donderdag 13 mei). 

Aanmelden kan via: 
https://energieloket-groningen.nl/
activiteiten/.

Alzheimer Café 
Eemsdelta: online 
bijeenkomst ‘bang, 
boos en in de war’
Het Alzheimer Café Eemsdelta houdt 
dinsdag 18 mei van 19.30 tot 20.30 uur de 
online thema avond ‘bang, boos en in de 
war’. Deze thema avond wordt inhoudelijk 
verzorgd door Team290.
Mensen met dementie kunnen allerlei 
gedrags- en stemmingsproblemen ver-
tonen. Bekende voorbeelden zijn: angst, 
boos- en verwardheid. Maar ook ach-
terdocht, lusteloosheid of ontremming 
komen voor. 

Informatieve bijeenkomsten
Het Alzheimercafé in de gemeente 
Eemsdelta organiseert, normaal gespro-
ken, maandelijks informatieve bijeen-
komsten voor lotgenoten en iedereen die 
met dementie te maken heeft. Vanwege 
Covid-19 zijn de groepsbijeenkomsten 
al langere tijd niet meer mogelijk. Om 
mensen toch de gelegenheid te bieden 
elkaar te ontmoeten en van informatie te 
voorzien, organiseren we in mei en juni 
online bijeenkomsten. 

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd in deze online 
bijeenkomst? Aanmelden kan per mail 
of telefoon bij Cadanz Welzijn. Mailadres: 
info@cadanzwelzijn.nl , telefoonnummer: 
0596-74 50 24. Hier kunt u ook terecht 
voor meer informatie over de bijeenkomst. 
Na aanmelding geven wij u de informatie 
over hoe u het online programma kunt 
volgen. Vraag hierbij als het u zelf niet 
lukt, bijvoorbeeld een familielid om hulp.
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Gemeente Eemsdelta locatie voor lancering Groninger Scheurkalender

De Groninger Scheurkalender heeft voor 
de gemeente Eemsdelta gekozen als 

locatie om de kalender voor het jaar 2022 
te lanceren. De Groninger Scheurkalender 
is voor Groningers en door Groningers. 
Inzenders wordt voor de kalender opge-
roepen te laten zien wat hun beweegt. 
Daarom geen logischer locatie dit jaar 
dan de nieuwe gemeente Eemsdelta. 
Als het ergens in beweging is, is het wel 
in Eemsdelta. Van het nieuwe strand in 
Delfzijl tot aan de bouw van een nieuw 
theater en een samensmelting van de 
drie gemeenten Appingedam, Delfzijl en 
Loppersum. 

Locatie
Ieder jaar worden de inzenders op een 
bijzondere locatie uitgenodigd om samen 
de nieuwe scheurkalender te vieren. 
Dit jaar vindt dit feestje dus plaats in de 
gemeente Eemsdelta. Tijdens deze pre-
sentatie krijgen diverse partners van de 
scheurkalender de gelegenheid ook hun 

verbondenheid met Groningen te laten 
zien. Maar misschien wel belangrijker is 
het moment dat inzenders zelf op zoek 
gaan naar hun ingezonden foto. Want nie-
mand weet of zijn/haar foto ook door de 
jury geselecteerd is. Als definitieve locatie 
voor de kalenderpresentatie worden nog 
een aantal verschillende locaties over-
wogen. Lastig kiezen omdat ze stuk voor 
stuk meer dan de moeite waard zijn.

Zend uw foto in
Iedereen die dat leuk vindt kan een foto 
voor de kalender inzenden. De foto dient 

het antwoord te zijn op de vraag ‘wat be-
weegt jou in Groningen?’ Foto’s waar een 
verhaal inzit maken de meeste kans door 
de jury geselecteerd te worden. Het stre-
ven is dat iedere inzender met maximaal 1 
foto in de kalender staat. 

Maar het is toegestaan meerdere foto’s 
in te sturen. Er kan tot half augustus 2021 
ingezonden worden. Daarna maakt de 
jury een selectie. Het inzenden van foto’s 
kan via groningerscheurkalender.nl.
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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 aan-
vragen ontvangen voor de volgende 
omgevingsvergunningen (datum is datum 
ontvangst):
> Appingedam: 23 april 2021, voor het 

plaatsen van 29 tijdelijke woningen 
in verband met sloop- nieuwbouw 
(locatie Jan Nieuwenhuizen);

> Appingedam: 29 april 2021, voor het 
plaatsen van een dakkapel aan de 
Woldweg 25, 9902 AA;

> Delfzijl: 29 april 2021, voor het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit aan het 
Bakkerspad 8, 9931 TJ;

> Delfzijl: 29 april 2021, voor het  
kappen en snoeien van bomen  
(slechte conditie) aan het  
Bakkerspad 8, 9931 TJ;

> Delfzijl: 30 april 2021, voor het 
realiseren van een loopbrug en een 
bordes aan de Handelskade Oost 2, 
9934 AR;

> Loppersum: 30 april 2021, voor het 
versterken en verbouwen van een 
woning aan de Stationslaan 4, 9919 AB;

> Wirdum: 29 april 2021, voor het 
kappen/snoeien van bomen aan de 
Rijksweg 35, 9917 PT. 

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande  
omgevingsvergunningen verleend  
(datum is datum verzending):
> Appingedam: 30 april 2021, voor het 

wijzigen van de gevel van de garage 
aan de Tagalayahof 10, 9902 JL;

> Delfzijl: 30 april 2021, voor het bouwen 
van een woning aan de Winterpeil 8, 
9933 DG;

> Delfzijl: 3 mei 2021, voor het plaatsen 
van een overkapping aan de Hondsdraf 
14, 9932 CL;

> Delfzijl: 6 mei 2021, voor het bouwen 
van een pannakooi aan de Zwet 36, 
9932 AB;

> Farmsum: 3 mei 2021, voor het 
verbouwen van de entree aan de 
Rondeboslaan 1, 9936 BJ;

> Farmsum: 3 mei 2021, voor het plaatsen 
van zonnepanelen aan de Koperweg 11, 
9936 BM;

> Loppersum: 3 mei 2021, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Roggemolen 3, 9919 CA;

> Spijk: 6 mei 2021, voor het renoveren 
van het dak aan ‘t Loug 19, 9909 AB;

> ‘t Zandt: 4 mei 2021, voor het bouwen 
van 22 woningen aan de Molenweg, 
Oosterstraat en de Tuinbouwstraat, 9915;

> ‘t Zandt: 6 mei 2021, voor de gewijzigde 
situatie aan de Tuinbouwstraat 6, 
9915 PM.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aan-
vragen wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken (datum is datum ontvangst):
> Appingedam: het realiseren van een 

uitweg aan de Beukenlaan 75, 9902 PB 
(8 maart 2021);

> Termunterzijl: het bouwen van 
woningen aan de Antoni Verburghwijk 
21, 9948 PA (11 maart 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 in uw brief tegen welke vergun-
ning/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.

Kennisgeving Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende kennisgeving op grond 
van het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval (620 ton) ontvangen: 
> Krewerderweg 2, 9911 TD te 

Oosterwijtwerd

Tegen deze kennisgeving kan geen be-
zwaar 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 of per e-mail: 
gemeente@eemsdelta.nl.

Melding Activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:

> Alberdaweg 9, 9909 AJ te Spijk Gn, 
Coöp Buist BV, veranderingsmelding 
voor het bouwen van een nieuwe 
supermarkt met inrichting. 

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

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

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.


