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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 coronamaat-
regelen 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!

Gemeente Eemsdelta komt huishoudens in 
financiële nood tegemoet met TONK-regeling
Inwoners van de gemeente Eemsdelta die financiële ondersteuning nodig 
hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2021 tot 1 juli 2021 gebruikmaken van de regeling Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK).

De TONK-regeling biedt financiële hulp aan inwoners die hun verplichtingen niet 
meer goed kunnen nakomen en hierdoor in ernstige financiële problemen dreigen 
te komen. Het gaat hierbij om  woonlasten, zoals huur, hypotheek, gas of stroom. 
Het college heeft op 11 mei 2021 hiertoe besloten. De TONK is een door het Rijk 
ingevoerde regeling.

Zorgen zo veel mogelijk wegnemen
Wethouder Hans Ronde: ‘Veel mensen hebben het op dit moment financieel zwaar. 
Door de corona-maatregelen moeten zij met minder inkomen rondkomen dan 
voorheen. Wij willen met de tijdelijke TONK-regeling hun zorgen over het betalen 
van vaste woonlasten zo veel mogelijk wegnemen.’

De hoogte van de TONK-uitkering is niet voor iedereen gelijk. Deze is 
persoonsafhankelijk en bedraagt maximaal € 2500,- over de periode 1 januari 2021 
tot 1 juli 2021.

TONK-uitkering aanvragen
Inwoners kunnen tot 1 augustus 2021 via eemsdelta.nl/tonk een aanvraag indienen 
voor een TONK-uitkering. Dit kan voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Verleggen kabels en leidingen deel 
Willemstraat en Havenstraat in Delfzijl

Vanaf maandag 31 mei start in een deel 
van de Willemstraat en Havenstaat in het 
centrum van Delfzijl het verleggen van 
kabels en leidingen. Volgens planning 
duren de werkzaamheden maximaal 
5 weken. De werkzaamheden zijn dan 
begin juli klaar. Tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden zijn de winkels en 
woningen langs de plek van de werk-
zaamheden bereikbaar. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het 

verwijderen van een deel van de straat-
verharding, het opgraven en verleggen 
van kabels en leidingen en de aanslui-
ting op een nieuw verdeelstation in de 
Havenstraat. 

Wonen met een Plus
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
ter voorbereiding van de nieuwbouw-
ontwikkeling Wonen met een Plus in 
het centrum van Delfzijl. Kijk voor meer 
informatie over Wonen met een PLUS op 
thuisindelfzijl.nl/wonen-met-een-plus.

De raad vergadert 
Op woensdag 26 mei 2021 vergadert de
raad om 19.30 uur. De agenda en de stuk-
ken vindt u op eemsdelta.nl/raad. 

Woensdag 2 juni 
Op woensdag 2 juni 2021 is er vanaf 19.30 
uur een speciaal ingelaste raadsvergade-
ring. In deze vergadering stelt de raad de 
profielschets voor de nieuwe burgemees-
ter voor de gemeente Eemsdelta vast. 

Ook worden de leden van de ver-
trouwenscommissie benoemd die be-
trokken zijn bij de sollicitatieprocedure. 

Kijk live mee 
Door de coronamaatregelen is het niet
mogelijk voor belangstellenden om fysiek
aanwezig te zijn in de raadzaal Eemsdelta
in het gemeentehuis in Delfzijl. U kunt wel
live meekijken via de website 
eemsdelta.nl/raad. 

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

‘Hou je aan de 
snelheidslimiet’
Iedereen rijdt weleens net iets harder dan 
toegestaan. Soms bewust, om verloren 
tijd in te halen. Vaak onbewust, omdat we 
onze snelheid gewoon niet in de gaten 
hebben. Een paar kilometer boven de 
limiet lijkt onschuldig, maar kan al gauw 
ernstige gevolgen hebben. Verkeerswij-
zer Groningen is daarom gestart met de 
verkeersveiligheidscampagne ‘Hou je aan 
de snelheidslimiet’. Te hard rijden kunt u 
simpel voorkomen. Gewoon door wat 
vaker op de teller te kijken. 

Meer informatie over de campagne leest 
u op verkeerswijzergroningen.nl

Woensdag 26 mei 2021
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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 
omgevingsvergunningen (datum is  
datum ontvangst):
> Appingedam: 9 mei 2021, voor het 

plaatsen van een tuinoverkapping 
met een inpandige berging aan de 
Plataanlaan 21;

> Garsthuizen: 11 mei 2021, voor het 
realiseren van een bed & breakfast 
in een bestaande studio aan de 
Weverijweg 5;

> Loppersum: 22 april 2021, voor het 
herbestemmen van een schuur tot 
twee woningen aan de Nieuwstraat 17a;

> Loppersum: 8 mei 2021, voor het 
vervangen van een oude tuinschuur 
voor een nieuwe en grotere schuur aan 
de Zeedijken 29;

> Loppersum: 11 mei 2021, voor het 
verbouwen van een deel van de 
bestaande school tot woningen/
appartementen;

> Termunterzijl: 4 mei 2021, voor het 
samenvoegen van huisnummers aan 
de Schepperbuurt 33;

> Woldendorp: 28 april 2021, voor het 
plaatsen van drie dakkapellen aan de 
Zwaagweg 36;

> Zeerijp: 10 mei 2021, voor het kappen 
van 1 boom t.h.v. Molenweg 8, 1 
boom t.h.v. Molenweg 12, 1 boom t.h.v. 
Molenweg 18, 1 boom t.h.v. Molenweg 
20, 1 boom t.h.v. Molenweg 26, 1 boom 
t.h.v. Molenweg 30, 2 bomen t.h.v. 
Molenweg 32, 2 bomen t.h.v. Molenweg 
36, 1 boom t.h.v. Molenweg 42;

> Zijldijk: 6 mei 2021, voor het vergroten 
van de bestaande garage aan de 
Fivelweg 37.

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

realiseren van een carport aan het 
Bolwerk 20;

> Appingedam: 17 mei 2021, voor het 
realiseren van een uitweg aan de 
Beukenlaan 75;

> Appingedam: 17 mei 2021, voor het 
kappen van een boom aan de Cornelis 
Albertsstraat 3;

> Appingedam: 18 mei 2021, voor het 
realiseren van een uitweg aan de 
Westersingel 72;

> Delfzijl: 17 mei 2021, voor het plaatsen 
van een blokhut aan de Wagenmakerij 14;

> Garrelsweer: 18 mei 2021, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Trekweg 29;

> Godlinze: 11 mei 2021, voor het bouwen 
van een schuur en het wijzigen van het 
bestemmingsplan aan de Stelterweg 4;

> Godlinze: 17 mei 2021, voor het 
plaatsen van een dakkapel aan de 
Rengersweg 10;

> Huizinge: 17 mei 2021, voor het 
vervangen van de kozijnen aan de 
Hoofdweg 25;

> Huizinge: 17 mei 2021, voor het 
realiseren van een aanbouw aan de 
Hoofdweg 27.

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

garage met schuur en het realiseren 
van een uitweg aan de Prunuslaan 2  
(26 februari 2021);

> Appingedam: het slopen en vervangen 
van de woning aan de Dijkstraat 89 (24 
maart 2021);

> Delfzijl: het herbestemmen en 
uitbreiden van het pand aan de 
Landstraat 4 (23 maart 2021);

> Leermens: het realiseren van een 
mantelzorgwoning aan de Dieftilweg 2 
(21 maart 2021);

> Middelstum: het vervangen van 
bitumineuze dakbedekkingen en 
enkele kozijnen aan de Heerestraat 2 
(22 maart 2021);

> Spijk: het starten van een 
vakantiewoning aan de Polen 2  
(26 maart 2021).

Geweigerde omgevings- 
vergunning (reguliere  
procedure)
> Delfzijl: voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de Klaverweide 2.
 
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/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.

Kennisgeving besluit  
Archeologische  
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, I. van Engelshoven, maakt 
bekend dat zij in het kader van de artike-
len 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de 
Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van 
de wet Algemene wet bestuursrecht een 
archeologische monumentenvergunning 
heeft verleend voor het dempen van een 
sloot t.b.v. de aanleg van een parkeerstrook: 
Termunten I-85 en I-261 (Rijksmonument-
nummer 522122 / Locatie Borgsweer)  

te Borgsweer. In dit kader ligt het defini-
tieve besluit met bijbehorende stukken ter 
inzage van 27 mei tot en 7 juni 2021.

Tijdens de periode van terinzagelegging 
kunt u tegen de beschikking beroep in-
stellen bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank Groningen, Postbus 933, 9700 
AX Groningen. Het beroepschrift dient te 
zijn ondertekend en tenminste te bevat-
ten: uw naam, adres, dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. 

Melding Activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Eemsdelta heeft de 
volgende melding op grond van het Activi-
teitenbesluit milieubeheer ontvangen:
> Nansumerweg 44 A, 9905 RC te 

Holwierde, veranderingsmelding voor 
het veranderen van de inrichting. De 
verandering heeft betrekking op het 
veranderen van de dieraantallen.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar 
indienen. 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.

Ontwerpbesluit verlenen 
omgevingsvergunning  
(uitgebreide procedure)
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta is 
voornemens een omgevingsvergunning 
te verlenen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
aan:
> Loodweg 3, 9936 BN te Farmsum, 

Wijnne & Barends Logistics B.V., voor 
het veranderen of het veranderen van  
de werking van een inrichting  
(artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

Inzage
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende 
stukken liggen vanaf 27 mei 2021 gedu-
rende zes weken tijdens kantooruren ter 
inzage bij de gemeente Eemsdelta. Voor 
het inzien van de stukken kunt u een 
afspraak maken via telefoon- 
nummer 14 0596 of per e-mail: 
gemeente@eemsdelta.nl.

Zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging kan iedereen 
een schriftelijke of mondelinge zienswij-
ze geven over dit ontwerpbesluit. Een 
schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan 
het college van burgemeester en wethou-
ders. Voor het geven van een mondelinge 
zienswijze vragen wij u om minimaal een 
week voor het einde van de terinzageleg-
ging een afspraak te maken met de heer 
M. van der Meulen van de Omgevings-
dienst Groningen via telefoonnummer 
0598-78 83 47.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer M. van der Meulen 
van de Omgevingsdienst Groningen via 
telefoonnummer 0598-78 83 47.

Ontwerpbesluit verlenen 
omgevingsvergunning  
(uitgebreide procedure)
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta is 
voornemens een omgevingsvergunning 
te verlenen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
aan:
> Handelskade West 2-4, 9934 AA Delfzijl, 

Wijnne & Barends Logistics B.V., voor 
het veranderen van (de werking van) 
een inrichting (revisie, artikel 2.1 lid 1 
onder e jo. artikel 2.6 Wabo).

Inzage
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende 
stukken liggen vanaf 27 mei 2021 gedu-
rende zes weken tijdens kantooruren 
ter inzage bij de gemeente Eemsdelta.  
Voor het inzien van de stukken kunt u  
een afspraak maken via telefoon- 
nummer 14 0596 of per e-mail:  
gemeente@eemsdelta.nl.

Zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging kan iedereen 
een schriftelijke of mondelinge zienswij-
ze geven over dit ontwerpbesluit. Een 
schriftelijke zienswijze kun u sturen aan 
het college van burgemeester en wethou-
ders. Voor het geven van een mondelinge 
zienswijze vragen wij u om minimaal een 
week voor het einde van de terinzageleg-
ging een afspraak te maken met de heer 
M. van der Meulen van de Omgevings-
dienst Groningen via telefoonnummer 
0598-78 83 47.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer M. van der Meulen 
van de Omgevingsdienst Groningen via 
telefoonnummer 0598-78 83 47.

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.
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Horeca
> Aan mevrouw A. Beuker, is een 

vergunning verleend voor het 
bedrijfsmatig verstrekken van 
alcoholhoudende dranken voor 
gebruik ter plaatse voor het perceel 
aan de Stadsweg 95, 9918 PM 
te Garrelsweer (Café de Brug).

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 bellen 
met 14 0596. Belanghebbenden kunnen 
tot zes weken na datum verzending een 
gemotiveerd bezwaarschrift bij het 
college indienen.

> Aan de heer R.R. Kartoredjo, is 
een vergunning verleend voor 
het bedrijfsmatig verstrekken van 
alcoholhoudende dranken voor gebruik 
ter plaatse voor de inrichting aan de 
Waterstraat 52 D, 9934 AW te Delfzijl
(Warung SeJeh).

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 bellen 
met 14 0596. Belanghebbenden kunnen 
tot zes weken na datum verzending een 
gemotiveerd bezwaarschrift bij het colle-
ge indienen.

Kennisgeving ontwerp be-
sluit Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Burgemeester en wethouders van Eems-
delta zijn voornemens in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht een omgevingsvergunning te ver-
lenen voor het bouwen van een dubbele 
woning aan de Kustweg/Neptunusstraat 
te Delfzijl. De vergunning bestaat uit het 

bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, 
lid 1, sub a Wabo) en het gebruiken van 
gronden/bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, 
sub c Wabo).

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 27 mei 
2021 tot en met 8 juli 2021 ter inzage in het 
gemeentehuis te Delfzijl.

Zienswijzen
Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunnen schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen worden ingebracht. Zij moeten 
worden gericht aan ons college. Voor het 
inbrengen van een mondelinge zienswijze 
of het inzien van de stukken kunt u een 
afspraak maken via eemsdelta.nl of telefo-
nisch via 14 0596.

Ontwerp besluit vaststellen 
hogere waarden Wet ge-
luidhinder 2 woningen hoek 
Kustweg/Neptunusstraat, 
Delfzijl
In het kader van de aanvraag om omge-
vingsvergunning voor de bouw van de 
twee woningen is een onderzoek verricht 
naar de geluidsbelasting vanwege het 
wegverkeerslawaai en het industrielawaai. 
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
maakt de realisering van de woningen 
mogelijk. Het besluit hogere grens-
waarden is nodig omdat de te bouwen 
woningen niet zonder meer voldoen aan 
de voorkeursgrenswaarde van indus-
trielawaai en wegverkeerslawaai. De 
geluidsbelasting blijft ingevolge de Wet 
geluidhinder wel binnen de maximale 
voorkeursgrenswaarde voor het geluid. 
Het college van burgemeester en wet-
houders kan daarom ontheffing verlenen 
van de voorkeursgrenswaarden en een 
hogere waarde vaststellen.

Inzage
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder en de bijbehorende 
stukken liggen van 27 mei 2021 tot en met 
8 juli 2021 ter inzage. Voor het inzien van 
de stukken kunt u een afspraak maken via 
eemsdelta.nl of telefonisch via 14 0596.

Zienswijzen
Tijdens de genoemde periode kunnen 
belanghebbenden schriftelijke 

zienswijzen indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Voor het 
inbrengen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken via telefoon-
nummer 14 0596.

Online Banenmarkt op dinsdag 1 juni
Zoekt u een passende baan? Doe op 
dinsdag 1 juni mee aan de Online 
Banenmarkt Groningen op LinkedIn.
U bent tussen 10.00 en 13.00 uur welkom 
om uw CV en/of pitch te delen. 

Wat is de Online Banenmarkt 
Groningen?
Via de LinkedIn-groep ‘Online Banen-
markt Groningen’ kunt u in contact komen 
met werkgevers. Tijdens de banenmarkt 
worden steeds vacatures geplaatst. U 
kunt uw CV en/of pitch delen en laten 
weten wat voor werk u zoekt. U kunt 

meteen op een vacature reageren en 
in gesprek gaan met de werkgever. Bij 
het vinden van een goede match kan er 
direct een afspraak worden gemaakt tus-
sen de werkzoekende en de werkgever. 
Ook zijn er live-uitzendingen waarin tips 
worden gegeven om werk te vinden.

Hoe meld ik mij aan? 
Aanmelden is makkelijk. Ga naar linkedin.
nl of download de app via de App- of 
Playstore. Zoek op ‘Online Banenmarkt 
Groningen’ en word lid!


