
eemsdelta.nl

De gemeente werkt op afspraak. Plan uw afspraak zelf in op eemsdelta.nl/afspraak. 
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OPENINGSTIJDEN
Maandag - donderdag 8.30 tot 16.30 uur
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CONTACTGEGEVENS
Wilhelminaweg 14, 9901 CM Appingedam

Postbus 15, 9900 AA Appingedam
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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!

De raad vergadert
De raad vergadert op woensdag 30 juni 
om 19.30 uur en op donderdag 1 juli om 
18.30 uur. De vergadering van 1 juli is extra 
ingepland vanwege de bespreking van de 
jaarrekeningen Appingedam, Delfzijl en 
Loppersum en de kadernota 2022. 

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

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.

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Bevolkingsonderzoek borstkanker 

Vanaf begin juli kunnen vrouwen uit 
Appingedam van 50 tot en met 75 jaar 
weer meedoen aan het bevolkingson-
derzoek borstkanker. Zij krijgen hiervoor 
een brief. De standplaats Appingedam is 
deze ronde komen te vervallen. Vrouwen 
uit Appingedam worden uitgenodigd om 
naar Delfzijl te komen. Het mobiele on-
derzoekscentrum is tot medio november 
te vinden op het parkeerterrein van Sport, 
Health & Wellness Center Imperial aan 
Skagerrak 80 in Delfzijl. Deelname aan 
het onderzoek is gratis en vrijwillig.

Naast het onderzoekscentrum staat een 
portacabin waar u overdekt kunt wachten. 
Vanwege de 1,5 meter coronamaatregel is 
dit niet mogelijk in de wachtkamer van het 
mobiele onderzoekscentrum. Vanwege 
het coronavirus zijn verschillende maat-
regelen genomen om veilig te kunnen 
screenen binnen de COVID-richtlijnen.

Standplaats Appingedam vervallen
Het bevolkingsonderzoek moet voor alle 
vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op 
dit moment niet het geval. In de ene regio 
moeten vrouwen langer wachten op het 
borstonderzoek dan in een andere regio.

Om de verschillen te verkleinen, worden 
de beschikbare mobiele onderzoekscen-
tra en het personeel volgens een andere 
indeling ingezet. Hierdoor is de stand-
plaats Appingedam komen te vervallen. 

Meer informatie
Meer informatie over het bevolkingson-
derzoek borstkanker kunt u vinden op 
bevolkingsonderzoeknederland.nl. 

U kunt ook bellen met de informatielijn 
van Bevolkingsonderzoek Noord, 
telefoon 050 - 520 88 99, op werkdagen 
bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Taalvrijwilligers gezocht voor het Taalhuis 

Taalhuis Eemsdelta is op 
zoek naar Taalvrijwilligers. 
Taalvrijwilligers helpen 
mensen om beter te leren 
lezen, schrijven of spre-
ken. Dit gebeurt 1 op 1 of 
in kleine groepjes. U hoeft 

zelf geen taalwonder te zijn. Wel moet u 
geduld hebben en het leuk vinden om 
mensen te helpen. 

Als vrijwilliger in het Taalhuis werkt u in de 
bibliotheek van Delfzijl, Appingedam of 

Loppersum. U bepaalt zelf hoeveel tijd u 
besteedt aan het vrijwilligerswerk, maar 
we gaan uit van minimaal 1 dagdeel 
per week.

U kunt zich opgeven bij André de Graaf, 
Taalhuiscoördinator, 06 835 25 393 of 
aj.degraaf@noorderpoort.nl. 

Wilt u meer weten? 
Kijk dan op de website van de gemeente 
Eemsdelta: eemsdelta.nl/
taalvrijwilligers-gezocht-voor-het-taalhuis.

Werkzaamheden

> Parkeerplaats Gedempte Kattendiep, Appingedam

Op vrijdag 2 juli is de beklinkerde parkeerplaats links vóór de Action aan het 
Gedempte Kattendiep niet bereikbaar. Er worden dan werkzaamheden uitgevoerd. 
De geasfalteerde parkeerplaats vóór de Action is wel gewoon bereikbaar.

Woensdag 30 juni 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 aanvra-
gen ontvangen voor de volgende  
omgevingsvergunningen (datum is  
datum ontvangst):
> Appingedam: 15 juni 2021, voor het 

veranderen van de gevels aan de  
Riepe 6 t/m 20;

> Appingedam: 22 juni 2021, voor het 
vervangen van de kozijnen aan de 
Dijkstraat 2;

> Delfzijl: 18 juni 2021, voor het plaatsen 
van een vlaggenmast bij het huis aan 
de Menno Coehoornsingel 25;

> Delfzijl: 21 juni 2021, voor het wijzigen 
van de handelsreclame aan de 
Oranjestraat 13;

> Delfzijl: 21 juni 2021, voor het bouwen 
van een half vrijstaande woning aan de 
Balg 5;

> Delfzijl: 21 juni 2021, voor het bouwen 
van een half vrijstaande woning aan de 
Balg 7;

> Loppersum: 21 juni 2021, voor het 
verbouwen van enkele bouwdelen en 
het uitbreiden van de verdieping aan de 
Molenweg 11;

> Loppersum: 21 juni 2021, voor 
het gedeeltelijk verbouwen van 
de bestaande school aan de 
Wirdumerweg 16;

> ‘t Zandt: 21 juni 2021, voor het plaatsen 
van beschoeiing aan de Terhornseweg 6.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande omge-
vingsvergunningen verleend (datum is 
datum verzending):
> Appingedam: 21 juni 2021, voor het 

bouwen van een garage met carport 
(vergunningsvrij) en het verplaatsen  
van een uitweg aan de Burgemeester 
Lewe van Aduardstraat 44;

> Appingedam: 22 juni 2021, voor het 
vervangen van de kozijnen aan de 
Dijkstraat 3;

> Delfzijl: 21 juni 2021, voor het bouwen 
van een carport aan de Redgerlaan 7;

> Delfzijl: 21 juni 2021, voor het realiseren 
van een winkelwagenopvang, 
reclameaanvraag en wijziging entree 
aan de Oranjestraat 9;

> Delfzijl: 21 juni 2021, voor het kappen en 
snoeien van bomen (slechte conditie) 
aan het Bakkerspad 8;

> Delfzijl: 22 juni 2021, voor het 
samenvoegen van een dubbele woning 
aan de M.H. Trompstraat;

> Delfzijl: 23 juni 2021, voor het 
vervangen van de kozijnen aan de 
Waterstraat 26;

> Middelstum: 22 juni 2021, voor de 
sloop/nieuwbouw woning-voorhuis 
boerderij aan de Fraamweg 9.

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

een dakopbouw en het plaatsen van 
een dakraam aan de Woldweg 25  
(29 april 2021);

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

> Loppersum: voor het versterken en 
verbouwen van een woning aan de 
Stationslaan 4 (30 april 2021).

Kennisgeving ontwerp- 
besluit Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
> Wagenborgen: voor het brandveilig in 

gebruik nemen van BSO Lievelijn aan 
de Hoofdweg 17. 

Omgevingsvergunning  
(gedeeltelijk verleend): 
Prunuslaan 2 te Appingedam: voor het 
plaatsen van een garage met schuur en 
het realiseren van een uitweg.

Op 21 juni 2021 heeft de gemeente 
Eemsdelta een besluit genomen op de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning. 
De aanvraag betreft het plaatsen van 
een garage met schuur en het realiseren 
van een uitweg aan de Prunuslaan 2 te 
Appingedam. De vergunning is verleend 
voor het realiseren van een uitweg en ge-
weigerd voor het plaatsen van een garage 
met schuur. De vergunning is verzonden 
op 22 juni 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  
Archeologische  
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, I. van Engelshoven, maakt 
bekend dat zij in het kader van de artikelen 
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 herstellen van de 
steilkant van de wierde te Wirdum nabij 
Kerkeweg 38 te Wirdum. In dit kader ligt 
het definitieve besluit met bijbehorende 
stukken ter inzage van 1 juli tot en met 12 
augustus 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 bevatten 
uw naam, adres, dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen  
het beroep is gericht en de gronden  
van het beroep.

Melding Activiteitenbesluit 
Energieweg 4 te  
Appingedam
Het college van burgemeester en  
wethouders van de gemeente Eemsdel-
ta heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:

Energieweg 4, 9902 RL te Appingedam, 
veranderingsmelding voor het verplaatsen 
van de gasflessenopslag. 

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.

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..


