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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!

Nieuwe campagne ‘Zielsgelukkig in Delfzijl’  
van start

Woensdag 28 juli is de nieuwe campagne 
‘ Zielsgelukkig in Delfzijl’ van start gegaan. 
Een campagne waarin ondernemers in 

Delfzijl de hoofdrol spelen en de stad 
het podium is. De campagne bestaat uit 
een centrale promotiefilm en zes losse 
ondernemersvideo’s. De nieuwe film richt 
zich, naast inwoners, vooral op bezoekers 
en toeristen in de regio. Zes onderne-
mers uit Delfzijl spelen de hoofdrol in hun 
eigen ondernemersvideo’s die havenstad 
Delfzijl van een verrassende kant laat 
zien. Zij laten zien dat Delfzijl er mag zijn, 
dat geluk dichtbij te vinden is. Ze delen 
hun geluk via de campagnewebsite 
zielsgelukkigindelfzijl.nl. Bekijk daar ook 
de promotiefilm.

Verkeersbesluit 
2021-011.

Het college heeft besloten om 
twee Niet Actief Beveiligde Overwegen 
(NABO) af te sluiten voor gemotoriseerd 
verkeer. Dit geldt voor de NABO Gerichts-

weg en de NABO Zuider Lopsterweg op 
de spoorlijn Appingedam-Loppersum. 
Het besluit ligt van 9 juli tot 20 augustus 
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt 
dit besluit inzien op afspraak. Ook is het 
besluit te vinden via  
officielebekendmakingen.nl.  

Tot 20 augustus kunt u een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders.  
Voor meer informatie kunt u terecht  
bij Team Verkeer. 

Woensdag 4 augustus 2021
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Vergunningen

Aangevraagde omgevings-
vergunningen
Het college van B en W heeft onderstaan-
de aanvragen ontvangen voor de volgende 
omgevingsvergunningen (datum is datum 
ontvangst):
> Appingedam: 22 april 2021 voor het 

uitbreiden van een woning aan de 
Netweg 52 in Appingedam.

> Holwierde: 3 juni 2021 voor bouwen 
schuur/gedeeltelijk vervangen en 
verplaatsen bestaande schuur aan de 
Bansumerweg 33 in Holwierde.

> ‘t Zandt: 4 juli 2021 voor het realiseren 
van een bed en breakfast aan de 
Hoofdstraat 12 in ‘t Zandt.

> Appingedam: 15 juli 2021 voor het 
plaatsen van 2 transformatoren aan de 
Kanaalweg 18 te Appingedam.

> Stedum: 15 juli 2021 voor het plaatsen 
van 31 tijdelijke woningen aan de 
Hilmaarweg te Stedum.

> Middelstum: 15 juli 2021 voor het 
wijzigen van de bestemming naar wonen 
aan de Menthedalaan 5 in Middelstum.

> Appingedam: 19 juli 2021 voor het 
vergroten van een werktuigenberging 
aan de Tjamsweersterweg 29  
in Appingedam.

> Loppersum: 19 juli 2021 voor 
bouwkundig versterken van de woning 
aan de Lagestraat 28 in Loppersum.

> Termunten: 19 juli 2021 voor het 
verbreden van een uitrit aan de 
Houwerdastraat 21 in Termunten.

> Delfzijl: 19 juli 2021 voor het bouwen 
van 78 appartementen, supermarkt 
en commerciële ruimte aan de 
Willemstraat, Waterstraat en Havenstraat 
te Delfzijl.

> Appingedam: 20 juli 2021 voor het 
wijzigen van het gebruik en indeling van 
het pand aan de Farmsumerweg 134 te 
Appingedam.

> Loppersum: 20 juli 2021 voor het kappen 
van een boom aan de Wirdumerweg ter 
hoogte van 43 in Loppersum.

> ‘t Zandt: 20 juli 2021 voor het kappen van 
een boom aan de Hoofdstraat nabij 85a 
‘t Zandt.

> Westeremden: 20 juli 2021 voor het 
kappen van een boom aan de Molenweg 
25 in Westeremden.

> Loppersum: 20 juli 2021 voor het 
bouwkundig versterken woning en 
nieuwbouw schuur met woongedeelte 
aan de Lagestraat 30 in Loppersum.

> Meedhuizen: 21 juli 2021 voor het 
verbouwen/uitbreiden van de 
bestaande loods aan de Meedhuizerweg 
1 in Meedhuizen.

> Appingedam: 21 juli 2021 voor het 
kappen van een boom aan de Statenlaan 
39 in Appingedam.

> Losdorp: 21 juli 2021 voor het kappen van 
een boom aan de Westendorpweg 19 in 
Losdorp.

> Delfzijl: 22 juli 2021, voor het bouwen van 
een dubbele woning aan de Kustweg 
42b en 42c in Delfzijl

> Woldendorp: 22 juli 2021 voor het 
verbreden van een oprit aan de Burg. 
Garreltsweg 76 in Woldendorp.

> Delfzijl: 26 juli 2021 voor het kappen van 
3 bomen aan de Gersteland 18 in Delfzijl.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college van B en W heeft onderstaan-
de omgevingsvergunningen verleend  
(datum is datum verzending):
> Loppersum: 30 april 2021 voor het 

versterken en verbouwen van een woning 
aan de Stationslaan 4 in Loppersum.

> Farmsum: 20 juli 2021 voor het plaatsen 
van 15 omvormers aan de Valgenweg 6 
in Farmsum.

> Appingedam: 21 juli 2021 voor kappen 
van een boom (deze vergunning 
treedt per direct in werking) aan de 
Burgemeester Hooft van Iddekingesingel 
6 in Appingedam.

> Loppersum: 22 juli 2021 voor het bouwen 
van een woning aan de Wijmersweg 61 
Loppersum.

> ‘t Zandt: 22 juli 2021 voor het wijzigen 
van de constructie die het gebouw 
mede draagt aan de Zijldijksterweg 7  
in ‘t Zandt.

> Holwierde: 23 juli 2021, voor het 
herbouwen van een loods aan de 
Damsterweg 15, 9905 PG te Holwierde.

> Delfzijl: 26 juli 2021 voor het plaatsen 
van zonnepanelen aan de Dijkstraat 59a, 
9901 AN te Delfzijl;

> Delfzijl: 26 juli 2021 voor het plaatsen 
van een dakkapel aan de Hertoginnelaan 
9 in Appingedam.

> Appingedam: 27 juli 2021 voor tijdelijke 
bewoning van een bedrijfspand aan de 
Opwierderweg 101, 9902 RB  
te Appingedam;

> ‘t Zandt: 28 juli 2021 voor kappen 
van een boom (spoedkap) aan de 
Hoofdstraat nabij 85a ‘t Zandt. 

> Delfzijl: 28 juli 2021 voor het bouwen van 
een schuur aan de Koningin Julianalaan 
32 in Delfzijl.

> Appingedam: 28 juli 2021 voor het 
plaatsen van 29 tijdelijke woningen 
in verband met sloop- nieuwbouw 
in Appingedam (locatie Jan 
Nieuwenhuizen).

> Appingedam: 29 juli 2021 voor het 
slopen en vervangen van de woning aan 
de Dijkstraat 89, 9901 AP te Appingedam.

Verlenging beslistermijn
> Delfzijl: voor het plaatsen van 60 

tijdelijke woningen aan de weg naar Den 
Dam te Delfzijl. 30 april 2021.

> Godlinze: voor het kappen van een 
kastanjeboom aan de Oudedijk 13 in 
Godlinze. 28 mei 2021.

> Holwierde: voor bouwen schuur/
gedeeltelijk vervangen en verplaatsen 
bestaande schuur aan de Bansumerweg 
33 in Holwierde. juni 2021.

> Holwierde: voor het veranderen van 
de voorgevel aan de Damsterweg 3 in 
Holwierde. 7 juni 2021.

> ‘t Zandt: voor het slopen en bouwen van 
2 woningen aan de Molenweg 4 in 
‘t Zandt. 25 juni 2021.

> Wagenborgen: voor bedrijf aan huis aan 
de Hoofdweg 94 in Wagenborgen.  
27 juni 2021.

> Appingedam: voor het verbouwen van 
een woning aan de Gouden Pand 19a in 
Appingedam. 28 juni 2021.

> Appingedam: voor het uitbreiden van de 
koude kas aan de Farmsumerweg 136 in 
Appingedam. 29 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/ont-
heffing 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&W,  
Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

HORECA
Aan Haven en Recreatie Termunterzijl B.V is 
een vergunning verleend voor het  
bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhou-
dende dranken voor gebruik ter plaatse 
voor het perceel aan de Plankpad 7, 9948 
PK te Termunterzijl (Haven en Recreatie 
Termunterzijl). (28 juli 2021). Belangheb-
benden kunnen tot zes weken na datum 
verzending een gemotiveerd bezwaar-
schrift bij het college indienen

Melding Activiteitenbesluit, 
Hoofdweg 94 te Wagenborgen
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Eemsdelta heeft de 
volgende melding op grond van het Ac-
tiviteitenbesluit milieubeheer ontvangen: 
Hoofdweg 94, 9945 PJ te Wagenborgen, 
Car Detailing De Vries, oprichtingsmelding 
voor het oprichten van een bedrijf voor 
het reinigen van voertuigen. Tegen deze 
melding kan geen bezwaar worden inge-
diend. Deze publicatie betreft slechts een 
wettelijk verplichte bekendmaking.

Melding Activiteitenbesluit, 
Valgenweg 5a te Farmsum
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Eemsdelta heeft 
de volgende melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben 
ontvangen: Valgenweg 5a, 9936 HV te 
Farmsum, oprichtingsmelding voor het 
oprichten van een bedrijf voor de voor-
bereiding van kunststofrecycling. Tegen 

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

Melding Activiteitenbesluit, 
Molenweg 4 te ‘t Zandt
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Eemsdelta heeft de 
volgende melding op grond van het Ac-
tiviteitenbesluit milieubeheer ontvangen: 
Molenweg 4, 9915 PK te ‘t Zandt, Burema 
Bouw B.V., veranderingsmelding voor het 
wijzigen van de indeling van de inrich-
ting wegens de sloop en nieuwbouw van 
kantoren. Tegen deze melding kan geen 
bezwaar worden ingediend. Deze publica-
tie betreft slechts een wettelijk verplichte 
bekendmaking.

Meer informatie
Voor meer informatie over een van bo-
venstaande Meldingen Activiteitenbesluit, 
kunt u contact opnemen met de gemeente 
Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596 of 
per e-mail: gemeente@eemsdelta.nl.

Ontwerpbesluit verlenen  
omgevingsvergunning  
(uitgebreide procedure), 
Loodweg 3 Farmsum
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta is 
voornemens een omgevingsvergunning te 
verlenen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan: 
Loodweg 3, 9936 BN te Farmsum, Wijnne 
& Barends Logistics B.V., voor het veran-
deren of het veranderen van de werking 
van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e 
Wabo).

Inzage
Het besluit met de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 5 augustus 2021 gedurende 
zes weken tijdens kantooruren ter inzage 
bij de gemeente Eemsdelta. Voor het in-
zien van de stukken kan een afspraak wor-
den gemaakt via telefoonnummer 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 wethouders. 
Voor het geven van een mondelinge ziens-
wijze vragen wij u om minimaal een week 
voor het einde van de terinzagelegging 
een afspraak te maken met de heer M. van 
der Meulen van de Omgevingsdienst Gro-
ningen via telefoonnummer (0598) 788347.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer M. van der Meulen 
van de Omgevingsdienst Groningen via 
telefoonnummer (0598) 788347.

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.



eemsdelta.nl

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

Vergunningen

Verlenen omgevings- 
vergunning (uitgebreide  
procedure), Handelskade 
West 2-4 Delfzijl
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft besloten de volgende omgevings-
vergunning op 19 juli 2021 te verlenen op 
grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), aan:

Handelskade West 2-4, 9934 AA te  
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 besluit met de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 5 augustus 2021 gedurende 
zes weken tijdens kantooruren ter  
inzage bij de gemeente Eemsdelta.  
Voor het inzien van de stukken kan  
een afspraak worden gemaakt via 

telefoonnummer 14 0596 of per e-mail:  
gemeente@eemsdelta.nl.

Beroep en voorlopige voorziening
Beroep moet binnen zes weken na de 
datum van terinzagelegging van het 
besluit worden ingesteld bij de rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, 
afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 
AD Groningen. Het beroep kan worden 
ingesteld door belanghebbenden, die 
tijdig hun zienswijze over het ontwerpbe-
sluit naar voren hebben gebracht of door 
belanghebbenden die redelijkerwijs niet 
kan worden verweten geen zienswijzen te 
hebben ingebracht. Voor het instellen van 
beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit 
kan, als onverwijlde spoed dat vereist, 
ook om een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd. Het verzoek moet worden 
gedaan bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Noord-Nederland. Ook 
hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op de dag 
na afloop van de beroepstermijn. Als er 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan, treedt dit besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Voor meer informatie kan contact opge-
nomen worden met M. van der Meulen 
van de Omgevingsdienst Groningen via 
telefoonnummer: 0598-788347.


