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Stremmingen 

De volgende stremmingen staan gepland in de gemeente:

> Waddenweg in Delfzijl
Op dinsdag 31 augustus is de rijbaan Waddenweg in Delfzijl vanaf het kruispunt Uit-
wierderweg tot aan kruispunt Winterpeil afgesloten voor alle verkeer. Dit in verband 
met onderhoudswerkzaamheden. Het verkeer kan wel op de tegenliggende rijbaan van 
Winterpeil naar Uitwierderweg blijven rijden. De Uitwierderweg is tijdens de werkzaam-
heden bereikbaar vanaf de Waddenweg. De Schor en het Winterpeil zijn tijdens de 
werkzaamheden afgesloten vanaf de Waddenweg. Beiden zijn vanaf de Uitwierderweg 
te bereiken. Het verkeer wordt omgeleid door middel van bebording. 

> Kustweg in Delfzijl
Op woensdag 1 september is de Kustweg vanaf het kruispunt Uitwierderweg tot aan 
kruispunt Zeebadweg afgesloten voor alle verkeer. Dit in verband met onderhouds-
werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid door middel van bebording. 

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
Wierenga S.M. 7 februari 1994 13 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.

Op zaterdag 18 september tussen 09.00 en 
12.00 uur kunnen verenigingen en scholen 
meedoen aan de World Cleanup Day.

Grote schoonmaakbeurt
De World Cleanup Day is een initiatief van 
de Plastic Soup Foundation. Tijdens deze 
wereldwijde opruimactie geeft Nederland 
samen met ruim 180 landen de planeet 
een grote schoonmaakbeurt. 

Door zwerfafval op te ruimen ontstaat 
er een schone en opgeruimde woon-
omgeving. 

Bijdrage voor (verenigings)kas 
Verenigingen en scholen die meedoen 
aan de actie ontvangen een eenmalige 
vergoeding van € 100,-. Voorwaarde is wel 

dat er minimaal vijf leden van de vereniging 
of school meedoen met de schoonmaak-
actie. De gemeente levert de materialen 
die hiervoor nodig zijn en we zorgen 
ervoor dat het verzamelde afval wordt 
opgehaald.

Belangstelling?
Verenigingen en scholen die mee willen 
doen kunnen zich tot en met woensdag 
8 september aanmelden door een e-mail 
te sturen naar de gemeente Eemsdelta, 
afvalscheiden@eemsdelta.nl of door te 
bellen naar 14 0596. Vermeld in de opgave:
> met hoeveel personen u wilt deelnemen. 

Graag ook het aantal volwassenen/
kinderen;

> het bankrekeningnummer van de 
vereniging, aangevuld met naam, adres 
en woonplaats;

> de naam van de contactpersoon en het 
telefoonnummer.

De World Cleanup Day wordt volgens de 
dan geldende coronamaatregelen georga-
niseerd. Als deze dag niet door kan gaan, 
dan informeren wij u hierover.

Doe ook mee met de World Cleanup Day op 
zaterdag 18 september

Blijf in beweging en kom naar de OldStars 
tafeltennis op 10 september!

Heeft u jarenlang getafeltennist, speel-
de u het soms op de camping of bent u 
gewoon benieuwd hoe leuk tafeltennis 
is? Dan hebben we goed nieuws! 

OldStars tafeltennis wordt vanaf 
10 september georganiseerd bij TTV 
Midstars in Middelstum. In principe kan 
iedereen meedoen, maar het richt zich 
op de leeftijdsgroep 55+. Naast bewegen 
staat bij OldStars tafeltennis ook het 
ontmoeten en sociaal contact centraal.

Doe mee met de kick-off
Op vrijdag 10 september van 10.00 tot 
11.30 uur is de kick-off. Bettine Vriesekoop 
komt om de opening te verrichten en de 
eerste les te geven. Bettine werd in 1982 
én in 1992 Europees kampioen tafeltennis. 
Vervolgtrainingen zijn vanaf 
17 september elke vrijdag om 10.00 uur.

Meer weten of aanmelden? 
Stuur voor vragen en/of aanmelden een 
e-mail naar secretaris@midstars.nl. 

Weekmarkt Appingedam verplaatst

De weekmarkt in het centrum van Appingedam is op zaterdag 28 augustus 
eenmalig op het Overdiep terrein. Dit omdat op de kerkpleinen in het centrum 
festival Bie Daip wordt georganiseerd.

Woensdag 25 augustus 2021
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Overlast van graffiti: 
geef het door aan de 
gemeente

Ziet u graffiti op plekken in onze gemeen-
te? Geef dit dan door aan de gemeente. 

Hoe geeft u meldingen van graffiti aan 
ons door?
> U kunt eenvoudig zelf een melding 

invoeren in ons meldsysteem via: 
eemsdelta.nl/meldpunt. 

> Gaat het om kwetsende graffiti? Bel 
dan met ons telefoonnummer: 14 0596. 
De graffiti wordt binnen 24 uur door ons 
verwijderd. 

Graffiti is schadelijk
We treffen regelmatig graffiti aan op 
bruggen, kunstwerken, openbare gebou-
wen en muren. Graffiti kan vervelend of 
kwetsend zijn om te zien. Daarom verwij-
deren we graffiti in de openbare ruimte. 
Het verwijderen van de bekladding kost 
veel geld. Bruggen, kunstwerken en ge-
bouwen raken blijvend beschadigd door 
de spuitverf van de graffiti.

Wij doen altijd aangifte
Als iemand betrapt wordt op het spuiten 
van graffiti, dan zijn de schoonmaakkos-
ten voor de dader. Daarnaast doen wij 
altijd aangifte wegens vandalisme. De 
dader kan dan een boete of een Halt-
straf krijgen. 

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
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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 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 
omgevingsvergunningen (datum is  
datum ontvangst):
> Borgsweer: 16 augustus 2021, voor 

het (her)bouwen van een woning met 
aanbouw aan de Lalleweer 1;

> Delfzijl: 14 augustus 2021, voor het kappen 
van een boom aan de Ringoven 19;

> Delfzijl: 15 augustus 2021, voor het 
kappen van een boom aan de Zicht 1;

> Delfzijl: 16 augustus 2021, voor het 
wijzigen van de voorgevel aan de 
Nieuweweg 41;

> Farmsum: 6 augustus 2021, voor het 
plaatsen van een vleermuizenmuur aan 
de Kroonstad;

> Holwierde: 16 augustus 2021, voor 
het realiseren van een overdekte 
overloop aan dierenverblijven aan de 
Damsterweg 12;

> Termunterzijl: 16 augustus 2021, voor 
het bouwen van woningen aan de 
Mello Coendersbuurt 41;

> ‘t Zandt: 16 augustus 2021, voor 
het bouwen van een loods aan de 
Westerweg 2.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande  
omgevingsvergunningen verleend  
(datum is datum verzending):
> Appingedam: 12 augustus 2021, voor 

het verplaatsen van een uitweg en het 
kappen van bomen aan de Woldweg, 
ter hoogte van huisnummer 73;

> Delfzijl: 11 augustus 2021, voor het 
plaatsen van een tijdelijke woonunit aan 
het Bakkerspad 8;

> Delfzijl: 12 augustus 2021, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Zomerpeil 4;

> Loppersum: 17 augustus 2021, voor 
het verbouwen van een deel van de 
bestaande school tot woningen/
appartementen aan de Wirdumerweg 16;

> Spijk: 12 augustus 2021, voor het 
samenvoegen van 2 percelen aan de 
Hoofdweg-Zuid 15;

> Spijk: 17 augustus 2021, voor de realisatie 
van MFC Spijk aan de Nesweg 1.

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

> Appingedam: 24 juni 2021, voor het 
slopen en afvoeren van een gedeelte 
van het pand aan het Bolwerk 17;

> 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 
gedeeltelijk verbouwen van de  
bestaande school aan de 
Wirdumerweg 16.

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 Monumen-
tenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, I. van Engelshoven, maakt 
bekend dat zij, in het kader van de arti-
kelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van 
de Monumentenwet 1988 en afdeling 
3.4 van de wet Algemene wet bestuurs-
recht, voornemens is een archeologische 
monumentenvergunning te verlenen voor 
graafwerkzaamheden ten behoeve van 
de bouw van een huis aan de Bansu-
merweg 31 te Holwierde. In dit kader ligt 
het besluit met bijbehorende stukken ter 
inzage van 26 augustus 2021 tot en met  
7 oktober 2021 in het gemeentehuis van 
de gemeente Eemsdelta. Bel 14 0596 
voor het maken van een afspraak, voor 
het inzien van de stukken.

Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunnen schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen worden ingebracht. Zij moeten 
worden gericht aan ons college. 

Melding Activiteitenbesluit 
Eerste Industrieweg 5  
te Appingedam
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:

> Eerste Industrieweg 5, 9902 AZ te 
Appingedam, oprichtingsmelding voor 
het oprichten van een bedrijf voor tuin 
en terreininrichting.

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

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met de gemeente Eemsdel-
ta via telefoonnummer 14 0596 of per 
e-mail: gemeente@eemsdelta.nl.

Melding Activiteitenbesluit 
Hoofdweg-Zuid 5 te Spijk
Het college van burgemeester en  
wethouders van de gemeente Eems- 
delta heeft de volgende melding op 
grond van het Activiteitenbesluit  
milieubeheer ontvangen:

> Hoofdweg-Zuid 5, 9909 BA te 
 Spijk Gn, veranderingsmelding voor 
het vervangen van meerdere keukens 
voor 1 centraal gelegen keuken. 

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

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met de gemeente Eemsdel-
ta via telefoonnummer 14 0596 of per 
e-mail: gemeente@eemsdelta.nl.

Verleende maatwerk- 
besluit geluid Houtweg 3  
te Farmsum
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft, in het kader van de Algemene wet 
bestuursrecht een maatwerkbesluit met 
maatwerkvoorschriften voor de geluidsi-
tuatie verleend aan: 

> Houtweg 3, 9936 BT te Farmsum,  
H. Ritsema en Zonen Holding B.V,  
13 augustus 2021

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 26 augustus 2021 ter inzage 
bij de gemeente Eemsdelta.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen dit besluit kunnen belanghebben-
den bij het college van burgemeester  
en wethouders van de gemeente Eems-
delta binnen zes weken na de verzend-
datum van het besluit bezwaar maken 
door het indienen van een gemotiveerd 

bezwaarschrift. Als onverwijlde spoed  
dit vereist, kan ook een verzoek om voor-
lopige voorziening worden gedaan bij  
de Rechtbank Noord-Nederland, 
locatie Groningen, Postbus 150,  
9700 AD Groningen.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact  
opnemen met de gemeente Eemsdel-
ta via telefoonnummer 14 0596 of per 
e-mail: gemeente@eemsdelta.nl.

Ontwerpbesluit verlenen 
omgevingsvergunning  
(uitgebreide procedure) 
Feldwerderweg 3 te  
Holwierde
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta is 
van plan een omgevingsvergunning te 
verlenen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:

> Feldwerderweg 3, 9905 TA te 
Holwierde, Maatschap Busz-Ladru,  
13 augustus 2021 

Inzage
Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit 
ter inzage moeten leggen. Het ontwerp-
besluit en bijbehorende stukken liggen 
vanaf 26 augustus 2021 tot en met 6 
weken later ter inzage bij de gemeente 
Eemsdelta.

Zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging kan iedereen 
een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
geven over dit ontwerpbesluit. Een schrif-
telijke zienswijze kun u sturen aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Eemsdelta. Voor 
het geven van een mondelinge zienswijze 
vragen wij u om minimaal een week voor 
het einde van de terinzagelegging een 
afspraak te maken met de gemeente 
Eemsdelta, telefoonnummer: 14 0596.

Beroep
Een beroepschrift tegen de definitieve 
omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd 
alleen indienen als u belanghebbende 
bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de 
Algemene wet bestuursrecht en zienswij-
zen heeft ingebracht tegen het ontwerp-
besluit-omgevingsvergunning of u kunt 
aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet 
in staat bent geweest.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met de gemeente Eemsdel-
ta 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.


