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Woensdag 13 Januari 2021

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland in lockdown
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een 

minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

14 december 2020

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de
periode 24 t/m 26 december geldt:
ontvang max. 3 personen per dag.

Blijf zoveel mogelijk thuis en reis
alleen met het ov voor nood -
zakelijke reizen.

Reis niet naar het buitenland 
en boek geen reis tot half maart. 

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.

Lockdown tot 19 januari
Het coronavirus grijpt razendsnel om zich 
heen. De afgelopen weken zien we een 
snelle toename in het aantal besmettin-
gen. Helaas is de bron van een besmet-
ting niet altijd te herleiden. Maar wat wel 
duidelijk is: hoe meer contacten, hoe 
meer besmettingen. Om de zorg toegan-
kelijk te houden, moeten we ingrijpen 
en onze contacten tot een minimum 
beperken. Daarom gaat Nederland tot ten 
minste dinsdag 19 januari in lockdown.

Klant Contact Centrum
De dienstverlening van de gemeente gaat 
zoveel mogelijk door, maar wel gericht op 
de écht noodzakelijke zaken. Wij werken, 
zoals gebruikelijk, alleen op afspraak. 
Het is niet mogelijk de gemeentehuizen 
in Appingedam, Delfzijl of Loppersum 
zonder afspraak binnen te lopen. 
Is er iets dat niet uitgesteld kan worden, 
bel dan met 14 05 96. De medewerkers 
van het Klant Contact Centrum gaan
samen met u op zoek naar een oplossing. 

In alle gevallen geldt: heeft u klachten zo-
als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of 
koorts? Blijf thuis, mijd sociale contacten 
en houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

Extra maatregelen
‒	 Draag een mondkapje. 
‒	 Vermijd hand-op-hand contact.

Betaal bij voorkeur met pin of uw 
mobiele telefoon.

‒	 Kunt u alleen met contant geld 
betalen? Leg dit dan op de balie.

Wij vragen hiervoor uw begrip en 
medewerking!

Meer informatie coronamaatregelen
Op www.eemsdelta.nl vindt u de meest 
actuele informatie over onder andere 
onze dienstverlening, ondersteunings-
maatregelen voor ondernemers,
onderwijs, sportactiviteiten en welke 
maatregelen de gemeente heeft geno-
men. Kijk voor de basisregels en meer 
informatie op rijksoverheid.nl of op
veiligheidsregiogroningen.nl. 

Informatie over het coronavirus

Klein chemisch 
afval wegbrengen
Chemokar
Als inwoner van de voormalige gemeente
Appingedam kunt u vanaf woensdag 13 
tot en met vrijdag 15 januari klein che-
misch afval (kca) inleveren bij de chemo-
kar. Zet de afvalkalender voor het raam. 
De chemokar rijdt tussen 8.30 en 15.30 uur.
Daarna staat de chemokar tussen 15.30 
en 16.00 uur op een vaste standplaats, 
zoals op donderdag bij de Jumbo aan 
het Harddraversplein en op vrijdag bij de 
Coop aan de Ossedrift. Lever het afval op 
de aangegeven inzameltijd in en laat het 
niet onbeheerd liggen.

Als inwoner van de voormalige gemeente 
Delfzijl kunt u vanaf maandag 18 tot 
en met vrijdag 22 januari kca inleveren 
bij de chemokar. De halteplaatsen en 
inzameltijden vindt u op eemsdelta.nl/
afval. Lever het afval op de aangegeven 
inzameltijd in en laat het niet onbeheerd 
liggen.

Afvaloverslagstation Kloosterlaan, 
Farmsum
Inwoners van de voormalige gemeenten 
Appingedam en Delfzijl kunnen klein 
chemisch afval (kca), zoals batterijen en 
accu’s tijdelijk inleveren bij het Afval
overslagstation Kloosterlaan aan de 
Warvenweg 15 in Farmsum. Dit kan op 
dinsdag 26 januari vanaf 07.30 tot
15.00 uur. Deze mogelijkheid is tijdelijk, 
omdat het kca-depot in Appingedam van-
wege de coronacrisis voorlopig gesloten 
blijft. Meer informatie over kca vindt u op
eemsdelta.nl/afval.

Papierinzameling 
met containers
Sinds 4 januari vindt in de voormalige 
gemeente Delfzijl de papierinzameling 
bij laagbouw met containers plaats. Bij 
de inzameling zijn verenigingen, scholen 
en Virol betrokken. De papiercontainer 
wordt één keer 
per zes weken 
geleegd. Bij de 
overgang van 
papier inzame-
len met dozen 
naar containers, 
heeft u in januari 
waarschijnlijk 
meer papier/
karton dan in de 
container past. 

U mag die hoeveelheid gebundeld of in 
dozen naast de container aanbieden. 

Delfzijl centrum
Woont u in het centrum van Delfzijl en 
heeft u geen papiercontainer aan huis? 
Dan kunt u papier in dozen of gebundeld 
aan de weg blijven zetten. 

Hoogbouw
Het aanbieden van papier bij hoogbouw, 
zoals flats en appartementen vindt plaats 
met een verzamelcontainer of in dozen/
gebundeld aan de weg. 
Voor bewoners van flats of appartemen-
ten die nu al papier aan de weg zetten 
verandert er niets. 

Inzameling 18 tot en met 23 januari
Vanaf maandag 18 tot en met zaterdag 
23 januari vindt de inzameling in onder-
staande dorpen en wijken plaats. Zet uw 
papiercontainer op maandag tot en met 
vrijdag vanaf 17.00 uur aan de weg. 
Op zaterdag kan dit vanaf 07.00 uur.
Kijk voor meer inzameldata op
eemsdelta.nl/afval.

Maandag 18 januari 
Tuikwerd, Vogelbuurt, Oostbuurt,
Vliethoven, Kruidenoever en Rietkampen

Duivenslag Eendenkooi
Egge Farmsumerweg
Fluitekruid Ganzenerf
Hallehuis Heerd
Hoenderhof Hondsdraf
Koetshuis Kraaienbos
Ploeg Reigersingel
Rolblok Schathuis
Speenkruid Steenhuis
Stolp Strekel
Uilenhoek Valkenhorst
Weegbree Welhaak
Wendakker Zaaibak
Zeis Zicht
Zilverschoon Zwaluwoever
Zwanendrift Zwet

Donderdag 21 januari 
Fivelmonde, Fivelzigt en Dethmerseiland

Aalgeer Boekweitkamp
Bonenakker Delf
Eilandweg Erwtenkamp
Geerstuk Gersteland
Hoefsmederij Hooiven
Klaverweide Kuiperij
Maisveld Pellerij
Rietzoom Snikkepad
Stelmakerij Tarweveld
Trekweg Tuka
Vlaskamp Wagenmakerij
Weg naar den Dam Zadelmakerij
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Gemeentehuis Delfzijl
Johan van den Kornputplein 10 
9934 EA Delfzijl

Gemeentehuis Appingedam
Wilhelminaweg 14
9901 CM Appingedam

Gemeentehuis Loppersum
Molenweg 12
9919 ZG Loppersum

Postadres
Postbus 15
9900 AA Appingedam

Telefoonnummers
14 05 96 (zonder netnummer)
Vanuit het buitenland: 0031 596 63 99 00

Online
www.eemsdelta.nl
gemeente@eemsdelta.nl

Openingstijden
Maak voor uw bezoek een afspraak.
maandag tot en met donderdag: 
08.30 - 16.30 uur 
Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur

Zaterdag 23 januari
Spijk en omstreken

Achteromweg Alberdaweg
Boterweg de Kamp
De Kluft EGD-weg
Grote Dijkstraat Havenweg
Hoge Akkers Hoofdweg-Noord
Hoofdweg-Zuid Jonker
Kerkpad Kerspelpad
Kleine Dijkstraat Kolholsterweg
Kwelderweg Lage Trijnweg
Melkweg Mr Cornelius
G Cremerpad Mw Evers- 
 Dijkhuizenlaan 
Nesweg Oostpolderweg 
Parklaan Polen
Redger Rietlaantje
Ripperdaweg Spaarbankweg
pijkster Oudedijk ‘t Loug
Tjariet Tuinbouwweg

Tweehuizerweg Ubbenasingel
Vierhuizerweg Vlasakker
Westersingel Willem de 
Zwarteweg Mérodelaan

Afval wegbrengen
Als inwoner van de gemeente Eemsdelta 
kunt u verschillende soorten afval op de-
zelfde manier wegbrengen als u gewend 
bent. De inzameling van afval is nog niet 
samengevoegd. 
Inwoners van de voormalige gemeenten 
Appingedam en Delfzijl kunnen hier-
voor terecht bij het Afvaloverslagstation 
Kloosterlaan in Farmsum. Inwoners van 
de voormalige gemeente Loppersum bij 
de Milieustraat in Usquert.
Bij het Afvaloverslagstation Kloosterlaan 
heeft u voor het aanbieden van afval een 

milieupas én een geldig identiteitsbewijs 
nodig. Dit geldt niet voor de inwoners van 
de voormalige gemeente Loppersum (in 
tegenstelling tot eerdere berichtgeving).

Heeft u nog geen milieupas of bent u 
deze kwijt? Vraag dan een nieuwe aan via 
eemdelta.nl/milieupas
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Vergunningen
Appingedam
Aanvragen omgevingsvergunning
Het college heeft onderstaande aanvragen ontvangen 
voor de volgende omgevingsvergunningen 
(datum is datum ontvangst):
‒	 23 december 2020, voor het wijzigen van een gevel 

(kozijn) aan de Kniestraat 2, 9901 AD te Appingedam;
‒	 30 december 2020, voor het bouwen van een 

woonhuis met bijgebouw op het perceel De Tip 1 te 
Appingedam (postcode onbekend);

‒	 30 december 2020, voor het bouwen van een woning 
aan de Wilhelminaweg 6a, 9901 CM te Appingedam.

‒	 31 december 2020, voor het bouwen van een woning 
 aan De Tip kavel 4 te Appingedam 
(postcode onbekend);

‒	 5 januari 2021, voor het versterken van de gevel aan 
de Dijkstraat 68, 9901 AV te Appingedam;

‒	 6 januari 2021, voor het vervangen van het dak aan de 
Koningstraat 27, 9901 EC te Appingedam;

‒	 6 januari 2021, voor het splitsen van de woning aan de 
Stationsstraat 5, 9901 BL te Appingedam;

Delfzijl
Aanvragen omgevingsvergunning
Het college heeft onderstaande aanvragen ontvangen 
voor de volgende omgevingsvergunningen 
(datum is datum ontvangst):
‒	 23 december 2020, voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de Eilandweg 42, 9932 HG te Delfzijl;
‒	 28 december 2020, voor het brandveilig in gebruik 

nemen van een pand (gewijzigde aanvraag) aan de 
Hogelandsterweg 16, 9936 BH te Farmsum;

‒	 30 december 2020, voor het verplaatsen van 
een uitweg aan de Burg. Garreltsweg 12, 9946 PN 
te Woldendorp;

‒	 30 december 2020, voor het plaatsen van 
zonnepanelen aan de Koperweg 11, 9936 BM 
te Farmsum;

‒	 5 januari 2021, voor het realiseren van een aanbouw 
aan de Prins Bernhardlaan 28, 9934 EK te Delfzijl;

‒	 6 januari 2021, voor het kappen van een boom aan de 
Dr. Poelmanweg 7, 9906 PK te Bierum;

‒	 6 januari 2021, voor het plaatsen van een antennemast 
aan de Vliethorn 34, 9936 CM te Farmsum;

Loppersum
Aanvragen omgevingsvergunning
Het college heeft onderstaande aanvragen ontvangen 
voor de volgende omgevingsvergunningen 
(datum is datum ontvangst):
‒	 22 december 2020, voor het bouwen van zes 2onder1 

kap woningen aan Tichelwerk in het uitbreidingsplan 
Over de Wijmers te Loppersum (postcode onbekend);

‒	 22 december 2020, voor het bouwkundig versterken 
van de woning aan de Burchtstraat 32, 9991 AB te 
Middelstum;

‒	 23 december 2020, voor het realiseren van een 
woongedeelte in een stal aan de Garsthuizerweg 4, 
9914 TJ te Zeerijp;

‒	 23 december 2020,voor het realiseren van een 
dakopbouw aan de Trekweg 1, 9991 AN 
te Middelstum;

‒	 23 december 2020, voor het bouwen van bouwen van 
35 geschakelde woningen aan de Badweg 41 t/ 63 
(oneven), aan de Pomonaweg 31 t/m 53 (oneven) en 
aan de Duursumerweg 3 t/m 29 (oneven) , 9919 BZ 
te Loppersum;

‒	 23 december 2020, voor het bouwen van een woning 
aan de Ticheldobbe kavel 17 te Middelstum 
(postcode onbekend);

‒	 27 december 2020, voor het realiseren van 15 
camperplaatsen aan de Dorpsweg 34, 9993 TK 
te Westerwijtwerd;

‒	 27 december 2020, voor het plaatsen van een tijdelijke 
unit aan de Tuindersweg 2, 9912 PG te Leermens;

‒	 29 december 2020, voor de nieuwbouw van het 
dorpshuis aan de Borgweg 9, 9914 PC te Zeerijp;

‒	 30 december 2020, voor het bouwen van een woning 
aan de Molenweg 37, 9919 AG te Loppersum;

‒	 31 december 2020, voor het bouwen van een woning 
aan de Rijksweg 17, 9917 PS te Wirdum;

‒	 5 januari 2021, voor het bouwen van een tuinkantoor 
aan de Torenstraat 11, 9992 TZ te Huizinge;

Informatie
Tegen een aanvraag kan nog geen bezwaar, zienswijze 
of beroep worden ingediend. Dit is pas mogelijk nadat 
een omgevingsvergunning is verleend.

Verlenging beslistermijn:
De beslistermijn voor onderstaande aanvraag wordt 
verlengd met een termijn van 6 weken 
(datum is datum ontvangst):
‒	 het realiseren van een dakopbouw aan de 

Olingermeeden 100, 9903 ET te Appingedam 
(19 november 2020).

Woensdag 13 Januari 2021


