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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

  14 0596
  gemeente@eemsdelta.nl

  eemsdelta.nl

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 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 Pinksteren
 

De gemeente is gesloten op:
> Maandag 24 mei 2021 (Tweede Pinksterdag)

Wilt u contact met de gemeente?
De gemeentehuizen zijn gesloten op maandag 24 mei.  
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 
maandag 24 mei. U kunt wel een e-mail sturen naar sociaalplein@eemsdelta.nl.

Wanneer halen we uw afval op?
> De route van maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)  

wordt gereden op zaterdag 22 mei.

Afvaloverslagstation Kloosterlaan en Milieustraat Usquert
> Op maandag 24 mei zijn het Afvaloverslagstation Kloosterlaan  

en de Milieustraat Usquert gesloten. 

Op vakantie? Vraag op tijd uw paspoort  
of identiteitskaart aan!
Als de corona-maatregelen het toelaten, gaan veel mensen weer op vakantie. Heeft u 
plannen om dit jaar nog op reis te gaan? En moet uw paspoort of identiteitskaart ver-
nieuwd worden? Wacht dan niet te lang en vraag alvast aan.

We verwachten een toename van het aantal aanvragen. Ons advies is om niet  
te wachten met het aanvragen van een nieuw reisdocument.

Wij werken op afspraak. Plan uw afspraak zelf eenvoudig in op eemsdelta.nl/afspraak 
of neem telefonisch contact op via het algemene telefoonnummer: 14 0596 (zonder 
netnummer). De medewerkers van het Klant Contact Centrum helpen u graag verder.

Werk-
zaamheden

> Start sloop winkelpand in de 
Landstraat in Delfzijl

Vanaf dinsdag 25 mei begint de sloop van 
de voormalige viswinkel aan de Land-
straat 44 in Delfzijl. De werkzaamheden 
bestaan uit het slopen van het pand en 
fundering, afvoeren van sloopmateriaal 
en grondwerkzaamheden. Het sloopma-
teriaal wordt afgevoerd via de achterzijde 
van het pand via het Commandements-
plein en de Commandeurstraat. Volgens 
planning duren de werkzaamheden 
maximaal 4 weken. De werkzaamheden 
zijn dan eind juni klaar. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd door de firma 
Rozenboom sloopwerken.

Wonen met een Plus
Het pand wordt gesloopt ten behoeve 
van de bouw van de nieuwe winkel voor 
Smit Sport. Vanwege de nieuwbouw-
ontwikkeling Wonen met een Plus in het 
centrum van Delfzijl, verhuist Smit Sport 
begin volgend jaar van haar huidige loca-

tie aan de Willemstraat naar deze nieuwe 
winkel. Kijk voor meer informatie over 
Wonen met een PLUS op thuisindelfzijl.
nl/wonen-met-een-plus.

 
> Opknappen van groenvakken in  

Bornholmbuurt Delfzijl-Noord
Een deel van de groenvakken in de 
Bornholmbuurt in Delfzijl-Noord wordt 
opgeknapt. De kwaliteit van de planten 
in die groenvakken is namelijk slecht. De 
gemeente Eemsdelta heeft in samen-
werking met Wijkbelangen Delfzijl-Noord 
een plan gemaakt hoe we dit willen doen. 
Direct omwonenden hebben in week 19 
een brief ontvangen van de gemeente. In 
deze brief staat om welke locatie(s) het 
gaat en welke nieuwe beplanting terug-
komt. Omwonenden kunnen suggesties 
of tips over de groenvakken met ons te 
delen. We kunnen niet beloven dat we 
alle wensen realiseren, maar misschien is 
er een idee of voorkeur die we gemakke-
lijk kunnen uitvoeren.  
Reageren kan door een e-mail te sturen 
naar gemeente@eemsdelta.nl  
(t.a.v. Groenvakken Bornholmbuurt). We 
ontvangen deze graag voor 1 juni 2021.

Ondersteuning aanvraag regeling 
tegemoetkoming Huurders

Huurders van woningcorporaties in het 
aardbevingsgebied kunnen in een aantal 
gevallen gebruik maken van de ‘regeling 
tegemoetkoming huurders’. Via deze 
regeling ontvangen huurders die tussen 1 
oktober 2015 en 1 november 2020 te ma-
ken kregen met versterkingsmaatregelen 
een eenmalige vergoeding achteraf.
Denkt u hiervoor in aanmerking te ko-
men, heeft u vragen hierover of heeft u 

hulp nodig bij het aanvragen? Cadanz 
Welzijn organiseert in samenwerking 
met woningstichting Marenland voor 
deze huurders een inloopspreekuur. Het 
inloopspreekuur is op donderdagochtend 
20 mei a.s. van 09.00 tot 12.00 uur. Cadanz 
Welzijn is gevestigd aan de  Burgemees-
ter Klauckelaan 16 in Appingedam.  
Wilt u zich bij binnenkomst melden bij 
de receptie?

Woensdag 19 mei 2021
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Gemeentenieuws

Kom onder 
begeleiding bewegen 
bij een beweegtuin in 
de buitenlucht
In mei en juni kunt u onder begeleiding 
van een sportcoach kennismaken met 
bewegen. Dit gebeurt binnen de corona-
maatregelen, zonder opgave en bij een 
beweegtuin in de buitenlucht. Bewegen 
is gezond, maar niet altijd voor iedereen 
gemakkelijk. Is het voor u lastig om in 
beweging te komen door lichamelijke 
ongemakken of andere drempels waarbij 
u wel wat hulp en advies kunt gebruiken? 
Kom dan langs bij de beweegtuinen in 
Delfzijl, Farmsum of Spijk. 

Beweegtuin spijk
> Woensdag voor senioren: 26 mei, 2 en 

9 juni van 10.00 tot 11.00 uur.
> Donderdag voor alle leeftijden: 20 en 

27 mei, 3 en 10 juni van 16.00 
tot 16.40 uur 

Wilhelminapark Delfzijl
> Dinsdag voor senioren: 25 mei, 1 en 

8 juni van 10.30 tot 11.15 uur.
> Donderdag voor alle leeftijden: 20 en 

27 mei, 3 en 10 juni van 15.10 
tot 15.50 uur.

Borgshof Farmsum
> Dinsdag voor senioren: 25 mei, 1 en 

8 juni van 09.30 tot 10.15 uur.
> Donderdag alle leeftijden: 20 en 27 mei, 

3 en 10 juni van 14.20 tot 15.00 uur. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op 
met Leah Schans via
e-mailadres l.schans@hvdsg.nl of via
telefoonnummer 06-19 91 96 62.

De raadcommissie
De raadscommissie vergadering van 
woensdag 19 mei gaat niet door

De raad vergadert
Op woensdag 26 mei 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
> Herziening Grond exploitatie;
> Bestemmingsplan Peperstraat 8 

in Godlinze;
> Gemeenschappelijke regeling Publiek 

Vervoer (Wmo en leerlingenvervoer): 
jaarrekening 2020 en begroting 2022;

> Gemeenschappelijke regeling 
Havenschap Groningen Seaports: 
jaarrekening 2020 en begroting 2022;

> Gemeenschappelijke regeling 
Volkskredietbank Noord Oost 
Groningen; jaarrekening 2020 en 
begroting 2022;

> Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Groningen: 
jaarrekening 2020 en begroting 2022;

> Gemeenschappelijke regeling PG&Z: 
jaarrekening 2020 en begroting 2022;

> opheffing van de GR 
Vuilverwerkingsbedrijf N-Groningen.

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

Spreekrecht
Als u wilt inspreken tijdens de raads-
vergadering over een onderwerp wat op 
de agenda staat, dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij de griffie. U kunt er ook 
voor kiezen om uw bijdrage over een on-
derwerp toe te sturen. In beide gevallen 
kunt u contact opnemen via 
griffie@eemsdelta.nl of 0596 69 12 03. 
Vergeet via e-mail niet uw naam en 
telefoonnummer te vermelden zodat wij 
contact met u kunnen opnemen. U kunt 
zich tot 24 uur voor de raadsvergadering 
aanmelden of uw bijdrage over een on-
derwerp (richtlijn ongeveer 300 woorden) 
toesturen. In het laatste geval gaat de 
tekst naar alle 29 raadsleden.

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Voorjaarsmarkt Delfzijl
Woensdag 19 mei is er een voorjaarmarkt in het centrum van Delfzijl. 
Let op de coronamaatregelen tijdens de voorjaarsmarkt.



NDC Print | Leeuwarden | Tel. (058) 284 53 46

Een offerte nodig? 
>  info@ndcgrafischbedrijf.nl 

www.ndcgrafischbedrijf.nl

Krant of magazine 
drukken?

Vergunningen
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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: 6 mei 2021, voor het 

plaatsen van een bergruimte aan de 
Wilhelminaweg 14, 9901 CM;

> Appingedam: 7 mei 2021, voor het 
verbouwen/versterken van een woning 
aan de Dijkstraat 93, 9901 AP;

> Delfzijl: 18 april 2021, voor het plaatsen 
van een tuinhuis met berging en een 
erfafscheiding aan de Gersteland 18, 
9932 HX;

> Delfzijl: 8 mei 2021, voor het 
verplaatsen van een boom aan de 
Jachtlaan, nabij huisnummer 5, 9934 JA;

> Loppersum: 6 mei 2021, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Lagestraat 24, 9919 AS;

> Wirdum: 5 mei 2021, voor het 
verbreden van een uitweg (dam) aan de 
Wirdumerweg 3, 9917 PA. 

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande omge-
vingsvergunningen verleend (datum is 
datum verzending):
> Delfzijl: 11 mei 2021 voor het 

bouwen van 48 woningen aan de 
Poortweg nummer 4 t/m 18 (even), 
Arsenaalstraat nummer 1 t/m 15 
(oneven), Fortressestraat nummer 6 
t/m 12 (even), Fortressestraat nummer 
15 t/m 22, Kazematstraat nummer 1 
t/m 15 (oneven), Lunetstraat nummer 1 
t/m 15 (oneven), Bastionstraat 1 t/m 4, 
postcode nog onbekend;

> Farmsum: 12 mei 2021 voor het 
brandveilig in gebruik nemen van een 
pand (gewijzigde aanvraag) aan de 
Hogelandsterweg 16, 9936 BH;

> Loppersum: 10 mei 2021 voor het 
bouwen van 35 geschakelde woningen 
aan de Badweg 41 t/m 63, Pomonaweg 
31 t/m 53 en Duursumerweg 3 t/m 29.

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

aan de Redgerlaan 7, 9934 PS  
(11 maart 2021);

> Huizinge: het realiseren van een 
aanbouw aan de Hoofdweg 27, 9992 TS 
(18 maart 2021);

> Middelstum: het slopen en (her)
bouwen van het voorhuis aan de 
Fraamweg 9, 9991 TE (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 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 burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemdelta 
maakt bekend heeft de volgende melding 
op grond van het Activiteitenbesluit mili-
eubeheer ontvangen:
> Terhornseweg 1, 9914 TC te Zeerijp, 

veranderingsmelding voor het plaatsen 
van een 5m3 propaan tank voor het 
verwarmen van lesruimtes. 

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

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen 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.

Besluit geen omgevingsvergunning 
plichtige activiteit voor het plaatsen 
van 2 transformatoren aan de 
Kanaalweg 18 te Appingedam 
(wabo-2020-1712). Deze beschikking is 
niet op de juiste wijze medegedeeld 
overeenkomstig het gestelde in artikel 
3.9 Wabo. De reguliere termijn van het 
indienen van bezwaar is verstreken 
en belanghebbenden kunnen binnen 
twee weken na de dag van publicatie 
alsnog een bezwaarschrift tegen de 
beschikking (het oordeel dat het om 
een vergunningsvrije activiteit gaat) 
indienen bij het College van  
burgemeester en wethouders,  
Postbus 15, 9900 AA, Appingedam.


