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Gemeentenieuws
Bezorging gemeentemagazine Eemsdelta 

Het allereerste gemeentemagazine van 
de gemeente Eemsdelta wordt deze 
week huis-aan-huis verspreid. Deze 
magazine staat boordevol informatie over 
onze nieuwe gemeente, met 
mooie  afbeeldingen. De bezorging van 
het magazine is tussen 26 en 30 juli. 

Heeft u een nee-nee sticker op 
uw brievenbus?
Dan ontvangt u het magazine niet. U 
kunt het magazine ook digitaal inkijken 
op eemsdelta.SmartMap.nl. Of vraag een 
exemplaar aan bij het Klant Contact 
Centrum via telefoonnummer 14 0596.

Meer kroos dan normaal

Bij warm weer liggen er op wateren 
en vijvers meer kroos en waterplanten 
dan normaal. Kan dit kwaad? Hieron-
der leggen we uit hoe het zit.

Kroos is een onschuldig waterplant-
je. Als warm weer lang duurt, groeit 
kroos extra snel. Een beetje kroos is 
niet slecht voor de waterkwaliteit. Voor 
watervogels is het juist een heerlij-
ke, gezonde snack! Als het minder 
warm wordt, zal het kroos ook minder 
worden.

De gemeente en de waterschappen 
controleren de wateren regelmatig
We controleren bijvoorbeeld of het 
kroos en de waterplanten de kwaliteit 
van het water in de vijvers verstoren. 
Bij een paar vijvers verwijdert een 
harkboot de waterplanten. Hiermee 
testen we welke aanpak het best 
werkt.

Let bij kroos wel extra goed op kleine 
kinderen, honden en katten

Zij kunnen denken dat ze over het 
kroos heen kunnen lopen. Dat kan 
heel gevaarlijk zijn.

Ziet u dode vissen in de vijvers?
Dit kunt u melden bij de gemeente of 
de waterschappen. Raak de vissen zelf 
niet aan.

> noorderzijlvest.nl
> hunzeenaas.nl

Alle partners akkoord met definitief ontwerp Wonen met een PLUS

In de driehoek tussen de Waterstraat, 
Willemstraat en Havenstraat in het 
centrum van Delfzijl, verrijst de komende 
twee jaar een bijzonder nieuwbouw-
complex. Wonen met een PLUS omvat 
zeventig huurappartementen en acht 
koopappartementen, voor jong én oud. 
Nu het college van de gemeente Eems-
delta heeft ingestemd met het definitief 
ontwerp, zijn alle partners akkoord en kan 
de bouw starten. Gemeente Eemsdelta, 
woningcorporatie Acantus, zorgorgani-
satie Noorderzorg en supermarkt Lidl 
werken samen aan het project Wonen 
met een PLUS. Rottinghuis is de ontwik-
kelaar en aannemer en het ontwerp is 
gemaakt door de Zwarte Hond in nauwe 
afstemming met partijen. 

Wethouder Jan Menninga: “Er verandert 
veel in het centrum van Delfzijl. Onlangs 
hebben we de werkzaamheden voor het 
nieuwe strand en de boulevard officieel 

afgerond. Met onder meer de Lidl op de 
begane grond en Noorderzorg aanwezig 
in het complex zelf, is dit nieuwbouw-
complex straks van alle gemakken 
voorzien. Dicht bij alle voorzieningen in 
het centrum en vlak bij het strand en de 
boulevard. Hierdoor biedt het complex 
alle comfort en gemak op het gebied van 
wonen, elkaar ontmoeten, winkelen en 
zorg. Ik ben dan ook blij dat de werk-
zaamheden nu van start kunnen.” 

“Met Wonen met een PLUS komt er 
meer keuze in het woningaanbod van 
Delfzijl voor huurders, daar zijn wij erg blij 
mee. Alle sterke kanten van Delfzijl 
komen samen op deze locatie: het is 
groen, duurzaam en midden in het 
centrum, dus je hebt de reuring aan de 
buitenkant, en ruimte voor ontmoeting en 
rust aan de binnenkant”, vult Anita Tijsma, 
bestuurder van Acantus, aan.

Perspectieflocatie 
Wonen met een PLUS is een perspec-
tieflocatie. Dit betekent dat mensen die 
met de versterkingsopgave te maken 
hebben voorrang hebben om een appar-
tement te huren, net als de mensen uit 
Het Waterpoortje.

Start werkzaamheden 
Het project Wonen met een PLUS kent 
een lange voorbereiding. In de afgelopen 
jaren zijn de benodigde panden aange-
kocht en ondernemers begeleid naar

een plek elders. Het bestemmingsplan 
is op 30 juni 2021 door de gemeenteraad 
vastgesteld. De huidige planning is dat 
eind 2021 of begin 2022 de sloop van de 
huidige panden op de locatie van Wonen 
met een PLUS start. Vervolgens duurt 
de bouw 1,5 tot 2 jaar. Het project is naar 
verwachting in de tweede helft van 2023 
afgerond.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
thuisindelfzijl.nl/centrum-wonen-met-
een-plus. Daar vind je een filmpje die 
een prachtige indruk van het nieuwbouw-
complex geeft. 

Schets binnen gebied

Hoek Willemstraat en Havenstraat

Hoek Waterstraat en Havenstraat

Woensdag 28 juli 2021
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Vergunningen

Aangevraagde omgevings-
vergunningen
Het college heeft onderstaande  
aanvragen ontvangen voor de volgende 
omgevingsvergunningen (datum is datum 
ontvangst):
> Delfzijl: 13 juli 2021 voor het bouwen 

van een woning aan de Zomerpeil kavel 
10 te Delfzijl.

> Farmsum: 17 juli 2021 voor het 
realiseren van een uitweg aan de 
Olderman 7 in Farmsum.

> Holwierde: 14 juli 2021 voor het 
realiseren van een uitweg aan de  
de Rippert 37 in Holwierde.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande om-
gevingsvergunning verleend (datum is 
datum verzending):
> Delfzijl: 15 juli 2021, voor het bouwen 

van een dubbele woning aan de 
Kustweg 42b en 42c, 9933 BV te Delfzijl

> Delfzijl: 19 juli 2021 toegekend voor 
het vergroten van een berging aan de 

Bonenakker 14 in Delfzijl.
> Holwierde: 13 juli 2021: voor het 

realiseren van een kleine windmolen 
aan de Uiteinderweg 15 in Holwierde.

> Huizinge: 14 juli 2021 toegekend voor 
het kappen van een boom aan de 
Smedemaweg 3 in Huizinge.

> Loppersum: 15 juli 2021, voor het 
bouwkundig versterken van de woning 
aan de Wijmersweg 69, 9919 BK  
te Loppersum;

> Middelstum: 16 juli 2021, voor 
het vervangen bitumineuze 
dakbedekkingen en enkele kozijnen 
aan de Heerestraat 2, 9991 BG  
te Middelstum.

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning  
(reguliere procedure)
Het college maakt bekend dat de 
volgende omgevingsvergunning van 
rechtswege is verleend, omdat binnen 
de beslistermijn geen besluit is genomen 
(datum is datum verzending):
> Zeerijp: 16 juli 2021, voor het (her)

bouwen van het voorhuis en het 
versterken van het achterhuis aan de 
Eenumerweg 5, 9914 PT te Zeerijp. 

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

woonunit aan het Bakkerspad 8, 9931 
TG te Delfzijl (29 april 2021),

> Delfzijl: het realiseren van een slagerij 
aan de Willemstraat 30, 9934 BC te 
Delfzijl (17 mei 2021),

> Loppersum: sloop- nieuwbouw van 2 
woningen aan de Fivelstraat 4, 9919 BD 
te Loppersum (3 juni 2021).

Bezwaar
Tegen een aanvraag kunt u geen be-
zwaar maken. Dat kan pas als de ver-
gunning/ontheffing is verleend. Doe dit 
binnen 6 weken na datum van verzen-
ding. 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&W, Postbus 15, 9900 
AA Appingedam.

HORECA
De burgemeester is voornemens een 
horecavergunning onder voorwaarden te 
verlenen aan Scouting Fivelgroep Eem-
smond voor de inrichting aan het Vlotters-
pad 25, 9934 PV te Delfzijl.

Ter inzage en bezwaar
Het ontwerpbesluit ligt voor belang-
hebbenden ter inzage bij de gemeente 
Eemsdelta. Voor het inzien van de stuk-
ken kan een afspraak worden gemaakt 
via eemsdelta.nl of bel 14 0596. Be-
langhebbenden kunnen tot zes weken 
na datum verzending een gemotiveerd 
bezwaarschrift bij het college indienen.

Ter inzage
Vanwege de maatregelen rondom  
het coronavirus, kunt u alleen voor 
noodzakelijke onderwerpen terecht in 
een van de gemeentehuizen. Het  
is hierdoor niet mogelijk om de 
 aanvragen, besluiten en bijbehorende 
stukken in te zien. Mocht u toch een 
stuk willen inzien, neem dan contact 
op met het Klant Contact Centrum 
(KCC) via telefoonnummer 14 0596. De 
medewerkers van het KCC gaan met u 
op zoek naar een oplossing.

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,  
problemen met financiering, het zoeken 
naar nieuwe verdienmodellen of initia-
tieven die u wilt organiseren. Zij zoeken 
met u mee naar de beste partners om 
u verder te helpen, zoals de Kamer van 
Koophandel, het UWV, de provincie en 

banken, maar ook bij schuldhulp- 
verlening 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!


