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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
Meer kroos dan normaal

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

Kroos is een onschuldig waterplantje. Als 
warm weer lang duurt, groeit kroos extra 
snel. Een beetje kroos is niet slecht voor 
de waterkwaliteit. Voor watervogels is het 
juist een heerlijke, 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 water-
planten. 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 kun-
nen 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

Aanvoer zand naar Olingermeeden in 
Appingedam

Vanaf 16 augustus tot en met 20 augustus 2021 wordt een grote hoeveelheid zand naar 
het terrein van kindcentrum RENN4 aan de Olingermeeden 3 in Appingedam gereden. 
Vrachtwagens rijden dan vanaf de Woldweg naar de Olingermeeden en ter hoogte van 
de boothelling bij de Groeve rijden zij het bouwterrein op. Ongeveer ieder kwartier gaat 
een vrachtwagen een lading zand lossen. 

Waar hebben we zoveel zand voor nodig? 
De weg tussen het nieuwe kindcentrum RENN4 en kindcentrum Olingermeeden in 
Appingedam wordt omgelegd. Door de verlegging van de weg ontstaat er een autovrije 
ruimte (schoolerf) tussen beide schoolgebouwen. 

Overlast beperken
Natuurlijk doen wij onze uiterste best de overlast tot een minimum te beperken. 
Verkeersbegeleiders begeleiden het in- en uitrijden van de vrachtwagens op 
het bouwterrein.

Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Evenementen tijdens de zomer 
 

Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september. 

Kleinschalige evenementen in de buitenlucht zonder vaste zitplaats zijn per 14 augustus onder 

voorwaarden toegestaan. Evenementen met vaste zitplaats zijn onder voorwaarden toegestaan.

2 augustus 2021

Met coronatoegangsbewijzen:

Kleinschalige evenementen buiten per  
14 augustus toegestaan. 
 
Maximaal 750 bezoekers. 
 
Ticket verplicht. 
 
Coronatoegangsbewijs verplicht. 
 
Vaste zitplaats niet verplicht. 
 
1,5 meter afstand houden niet verplicht. 
 
Maximaal 1 dag.

Met coronatoegangsbewijzen:

Evenementen met vaste zitplaats

Toegestaan. 
 
Maximaal aantal bezoekers afhankelijk van de 
grootte van de ruimte. 
 
1,5 meter afstand houden verplicht. 
 
Vaste zitplaats verplicht. 
 
Gezondheidscheck verplicht.

Evenementen zonder vaste zitplaats

Verbod op eendaagse en meerdaagse 
evenementen tot 1 september, behalve op 
kleinschalige evenementen buiten.

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/evenementen 

of bel 0800-1351 

Evenementen vinden plaats op een afgesloten 
locatie, zowel binnen als buiten. 
 
Binnen 2/3 van de bezoekerscapaciteit 
toegestaan. 
 
Buiten maximaal 750 bezoekers of indien hoger 
2/3 van de bezoekerscapaciteit toegestaan. 
 
Coronatoegangsbewijs verplicht. 
 
1,5 meter afstand houden niet verplicht.

 .

Ambtshalve vertrek uit Nederland

Van onderstaande personen hebben wij ambtshalve het vertrek uit 
Nederland opgenomen op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie
Personen:

Naam Voorletters Geboortedatum Datum verzending
Bonifacio J.J. 15 juli 1993 30 juli 2021
Prins L.E. 1 oktober 1972 30 juli 2021
Sharif Shahin Zadran 1 juli 1991 30 juli 2021
Staszak A.M. 28 mei 1992 2 augustus 2021

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending een 
gemotiveerd bezwaarschrift bij het College van B en W indienen via 
Gemeente Eemsdelta, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

Woensdag 11 augustus 2021
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Vergunningen

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 ontvan-
gen als de overheid een besluit neemt over 
uw buurt? Neem dan een abonnement op 
de e-mailservice

Aangevraagde omgevings- 
vergunningen
Het college heeft onderstaande aanvragen 
ontvangen voor de volgende omgevings-
vergunningen (datum is datum ontvangst):
> Appingedam: 3 augustus 2021, voor 

het verbreden van een uitweg en het 
verplaatsen van een regenput aan de 
Burgemeester Hooft van Iddekingesingel 
6;

> Delfzijl: 29 juli 2021, voor het realiseren 
van een uitweg aan de Nieuweweg 2;

> Delfzijl: 29 juli 2021, voor het aanpassen 
van een zijgevel aan de Nieuweweg 2;

> Delfzijl: 1 augustus 2021, voor het 
dempen van een sloot aan de Damlaan, 
nabij huisnummer 5;

> Delfzijl: 1 augustus 2021, voor het 
plaatsen van een schuur aan de Sont 18;

> Delfzijl: 3 augustus 2021, voor het 
plaatsen van een dakkapel aan de 
Valkenhorst 22;

> Eenum: 28 juli 2021, voor het bouwen van 
een kapschuur aan de Hogeweg 5;

> Farmsum: 21 juli 2021, voor het bouwen 
van een bedrijfshal aan de Koperweg 10;

> Farmsum: 3 augustus 2021, voor 
aanpassing van sporen op spoorweg-
emplacement aan de Oosterhorn;

> Godlinze: 30 juli 2021, voor het wijzigen 
van de brandcompartimentering aan de 
Molenweg 6;

> Leermens: 30 juli 2021, voor het realiseren 
van een uitweg aan de Godlinzerweg;

> Loppersum: 22 juli 2021, voor het slopen 
van het oude kippenhok en de bouw van 
een nieuwe garage aan de Molenweg 5;

> Loppersum: 22 juli, voor het verbouwen 
van een woning aan de Kruisweg 27;

> Middelstum: 13 juli 2021, voor het wijzigen 
van de positionering van de nieuw te 
bouwen woning aan de Fraamweg 2;

> Spijk: 31 juli 2021, voor het plaatsen 
van een overkapping aan de Willem de 
Mérodelaan 19;

> Spijk: 22 juli 2021, voor het vervangen 
van de achtergevel van het bijbehorend 
bouwwerk aan de Hoofdweg-Noord 25;

> Stedum: 21 juli 2021, voor het herbouwen 
van een woning aan de Bedumerweg 12.

Rectificatie: Loppersum: 3 juni 2021, 
voor sloop-nieuwbouw van twee wonin-
gen aan de Fivelstraat 4 en 6

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande  
omgevingsvergunningen verleend  
(datum is datum verzending):
> Appingedam: 2 augustus 2021, voor 

het realiseren van een uitweg aan de 
Burgemeester Lewe van Aduardstraat 105;

> Appingedam: 2 augustus 2021, voor het 
kappen van een boom aan de Wijkstraat 
32;

> Appingedam: 2 augustus 2021, voor 
het kappen van twee bomen aan de 
Kniestraat, nabij huisnummer 6;

> Appingedam: 3 augustus 2021, voor  
het kappen van een boom aan de 
Statenlaan 39;

> Eenum: 4 augustus 2021, voor het 
aanleggen van twee dammen (uitwegen) 
aan de Hogeweg nabij huisnummer 8;

> Farmsum: 3 augustus 2021, voor het 
realiseren van een uitweg aan de 
Olderman 7;

> Farmsum: 3 augustus 2021, voor het 
plaatsen van een overkapping aan de 
Dijkrecht 4;

> Godlinze: 2 augustus 2021, voor het 
kappen van een kastanjeboom aan de 
Oudedijk 13;

> Holwierde: 3 augustus 2021, voor het 
realiseren van een uitweg aan de  
De Rippert 37;

> Loppersum: 2 augustus 2021, voor het 
herbestemmen van een schuur tot  
2 woningen aan de Nieuwstraat 17a;

> Loppersum: 2 augustus 2021, voor de 
sloop en nieuwbouw van 2 woningen aan 
de Fivelstraat 4 en 6;

> Losdorp: 3 augustus 2021, voor 
het kappen van een boom aan de 
Westendorpweg 19;

> Termunten: 3 augustus 2021, voor 
het verbreden van een uitweg aan de 
Houwerdastraat 21;

> Westeremden: 4 augustus 2021, voor het 
aanleggen van twee dammen (uitwegen) 
aan de Zeerijperweg nabij huisnummer 2;

> Wirdum: 3 augustus 2021, voor 
het kappen van een boom aan 
de Wirdumerweg ter hoogte van 
huisnummer 43.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aanvra-
gen wordt verlengd met een termijn van  
6 weken (datum is datum ontvangst):
> Appingedam: 1 juni 2021, voor het 

aanleggen van een steiger aan de 
Westersingel 90;

> Delfzijl: 8 juni 2021, voor het aanleggen 
van een aanlegsteiger nabij Tuka 1;

> Delfzijl: 10 juni 2021, voor het plaatsen 
van 6 tijdelijke woningen en 1 container 
aan de Ubbenslaan;

> Loppersum: 9 juni 2021, voor het plaatsen 
van een tuinhuis aan de Raadhuisstraat 5;

> Wagenborgen: 12 juni 2021, voor het 
realiseren van een aanbouw aan de 
Kerkstraat 30 a.

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 en W,  
Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

Kennisgeving weigerings-
besluit Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Eemsdelta hebben in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht besloten om de omgevingsvergun-
ning voor het brandveilig in gebruik nemen 
van het pand aan de Dijkweg 15, 9905 TD te 
Holwierde, te weigeren.

De vergunning bestaat uit: 
> het in gebruik nemen van een bouwwerk 

met het oog op de brandveiligheid (artikel 
2.1, lid 1, sub d Wabo).

Bent u het niet eens met dit besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit dan 
kunt u beroep indienen tegen het besluit. 
Doe dit binnen 6 weken na datum van pu-
blicatie. 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: 
Rechtbank Noord-Nederland t.a.v. Team 
Belastingrecht, WABO (milieu) en Overig 
bestuursrecht, Postbus 150 9700 AD te 
Groningen.

HORECA
Aan mevrouw A.G. Geersing-Hartlief, is een 
vergunning verleend voor het bedrijfsmatig 
verstrekken van alcoholhoudende dranken 
voor gebruik ter plaatse voor het perceel 
aan de Hoofstraat 111, 9915 PC te ‘t Zandt 
(Dorpshuis ‘t Zandt). Verzenddatum 2 au-
gustus 2021.

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

Verleende ontheffing  
verbranden slootmaaisel, 
Kloosterweg 4, 9904 PD  
te Krewerd
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Eemsdelta hebben op 4 augustus 
2021 een ontheffing verleend voor het 
verbranden van slootmaaisel dat betrekking 

heeft op de landbouwgronden behorende 
bij het agrarische bedrijf gelegen aan de 
Kloosterweg 4, 9904 PD te Krewerd  
(datum is datum verzending).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na datum verzending schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift bij het college 
indienen. Daarnaast kunt u in spoedeisende 
gevallen de voorzieningenrechter verzoe-
ken een voorlopige voorziening te treffen. 
Dit verzoek kunt u samen met een kopie 
van uw bezwaarschrift sturen aan de voor-
zieningenrechter van de sector bestuurs-
recht van de Rechtbank Noord-Nederland, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Inlichtingen
Informatie over deze verleende vergunning 
en over de procedure krijgt u bij de  
gemeente Eemsdelta, afdeling APV & Bij-
zondere Wetten. Telefoonnummer: 14 0596.

Verleende omgevingsvergun-
ning (reguliere procedure)
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Eemsdelta heeft 
besloten om aan Wagenborg Stevedoring 
B.V. toestemming te verlenen op grond 
van de omgevingsvergunning om nieuwe 
afvalstoffen op- en over te slaan en heeft 
de beschikking op de hieronder vermelde 
datum verzonden aan de aanvrager:

Visserijweg 1-3 te Farmsum,  
2 augustus 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Als u belanghebbende bent, kunt u tegen 
dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen 
door binnen zes weken na de verzend-
datum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, be-
staat de mogelijkheid om daarnaast een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening in te dienen bij de Voorzie-
ningenrechter in Groningen (rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, afde-
ling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen). Dit verzoek kunt u ook digitaal 
indienen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Hiervoor heeft u wel een elektronische 
handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de ge-
noemde site voor de precieze voorwaarden.

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 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.


