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OPENINGSTIJDEN
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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
Werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden staan gepland in de gemeente:

> Molenweg, Zeerijp
De weg is vanaf 2 september drie weken afgesloten. Een omleidingsroute wordt met 
gele borden aangegeven. 

> Spoorovergang Halteweg te Middelstum
De overgang is gesloten voor al het verkeer in de nacht van 6 op 7 september, 
tussen 01.30 en 05.30 uur. Bij vragen kunt u bellen met Structon Rail: J. van Aalderen, 
via 06-11 30 82 26.

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 of school, 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

In het gemeentemagazine Eemsdelta vindt u allerlei informatie over onze nieuwe 
gemeente. U kunt het gemeentemagazine online bekijken via eemsdelta.smartmap.nl. 
Wilt u het gemeentemagazine graag op papier en heeft u deze niet in de brievenbus 
gekregen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@eemsdelta.nl. Vermeld in uw e-mail 
uw volledige adresgegevens. De medewerkers van het Klant Contact Centrum 
sturen u dan een exemplaar toe. U kunt ook een exemplaar ophalen bij de volgende 
afhaalpunten:
> Albert Heijn Appingedam
> Jumbo Appingedam
> Coop Appingedam
> MFC Kabzeël Appingedam
> Albert Heijn Delfzijl
> Jumbo Delfzijl (Jachtlaan)
> Primera Delfzijl (De Wending)
> Albert Heijn Loppersum

> Plus Middelstum
> Coop Spijk
> Spar Wagenborgen
> Troefmarkt/Steunstee 

Woldendorp
> Havenrestaurant Termunterzijl
> Baaimerstee Bierum 
> Dorpshuis ’t Zandt

Woensdag 1 september 2021
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Vergunningen

Vergunningen
Wilt u meer informatie over onderstaan 
de 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  
aanvragen ontvangen voor de volgende 
omgevingsvergunningen (datum is  
datum ontvangst):

> Delfzijl: 24 juli 2021, voor het vervangen 
van het dak, plaatsen dakramen en 
zonnepanelen aan het Bakkerspad 2 
en 4;

> Delfzijl: 20 augustus 2021, voor het 
realiseren van een uitweg aan de 
Rietzoom 11; 

> Delfzijl: 23 augustus 2021, voor het 
bouwen van een nieuwe schuur aan de 
Wierdeweg 15;

> Loppersum: 27 juli 2021, voor het 
verlengen van de tijdelijke verhuur van 
de bovenwoning aan de Nieuwstraat 3;

> Loppersum: 20 augustus 2021, voor het 
bouwen van een nieuwe woning aan de 
Roggemolen 9;

> Wagenborgen: 28 juli 2021, voor 
het bouwen van bergingen bij Tiny 
Houses Wagenborgen aan de 
Familie Bronsweg. 

Rectificatie: 
Middelstum: 23 juli 2021, voor het 
bouwen van 2 tijdelijke woningen aan 
de Boerdamsterweg 12 C.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande omge-
vingsvergunningen verleend (datum is 
datum verzending):

> Loppersum: 24 augustus 2021, voor 
het verbouwen van een woning aan de 
Kruisweg 27;

> Middelstum: 18 augustus 2021, voor 
de wijziging van de positionering van 
een nieuw te bouwen woning aan de 
Fraamweg 2;

> Wagenborgen: 24 augustus, voor het 
brandveilig in gebruik nemen van BSO 
Lievelijn aan de Hoofdweg 17. 

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

> Appingedam: 29 juni 2021, voor het 
bouwkundig versterken van woningen 
aan de Dijkstraat 61;

> Appingedam: 6 juli 2021, voor het 
aanbrengen van verschillende 
wijzigingen aan de Stadstoren 
Appingedam aan de Wijkstraat 34.

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.

HORECA
Aan de heer R. van Goinga en mevrouw 
J.H. van Goinga-Boer, is een vergunning 
verleend voor het bedrijfsmatig verstrek-
ken van alcoholhoudende dranken voor 
gebruik ter plaatse voor het perceel aan 
Marktplein 3,9919 AA te Loppersum.

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.

HORECA
Aan Stichting Dorpshuis Bierum te Bierum 
is een vergunning onder voorwaarden 
verleend voor het bedrijfsmatig verstrek-
ken van alcoholhoudende dranken voor 
gebruik ter plaatse voor de inrichting aan 
Hereweg 16A, 9906 PE te Bierum.

Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend op het ontwerpbesluit 
kunnen binnen zes weken na verzen-
ding van het definitieve besluit een 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, 
Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

De vergunning ligt ter inzage bij de  
gemeente Eemsdelta. Voor het inzien  
van de stukken kunt u een afspraak  
maken via eemsdelta.nl of bel 14 0596. 

HORECA
Aan Stichting Spoor naar Werk, is 
een vergunning verleend voor het be-
drijfsmatig verstrekken van alcohol-
houdende dranken voor gebruik ter plaat-
se voor het perceel aan het Johan van 
den Kornputplein 1, 9934 EA te Delfzijl 
(Stationsgebouw) (26 augustus 2021).

De vergunning ligt voor belanghebben-
den ter inzage bij de gemeente Eemsdel-
ta. 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.

HORECA
Aan mevrouw B.M. Wils, is een vergunning 
verleend voor het bedrijfsmatig verstrek-
ken van alcoholhoudende dranken voor 

gebruik ter plaatse voor het perceel aan 
de  Hoofdweg 36, 9905 PD te Holwierde 
(26 augustus 2021).

De vergunning ligt voor belanghebben-
den ter inzage bij de gemeente Eemsdel-
ta. 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 de  
burgemeester indienen.

Verleende ontheffing  
verbranden slootmaaisel, 
Bredeweg 2, 9906 TC Bierum
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta hebben op  
24 augustus 2021 een ontheffing verleend 
voor het verbranden van slootmaaisel dat 
betrekking heeft op de landbouwgronden 
behorende bij het agrarische bedrijf  
gelegen aan de Bredeweg 2, 9906 TC 
Bierum (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 voorzienin-
genrechter verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u 
samen met een kopie van uw bezwaar-
schrift sturen aan de voorzieningen- 
rechter van de sector bestuursrecht van 
de Rechtbank Noord-Nederland,  
Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Inlichtingen
Informatie over deze verleende  
vergunning en over de procedure krijgt  
u de gemeente Eemsdelta, afdeling  
APV & Bijzondere Wetten, telefoon- 
nummer 14 0596.

Verleende ontheffing  
verbranden slootmaaisel 
Korenhornsterweg 8,  
9908 TC te Godlinze
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta hebben op  
25 augustus 2021 een ontheffing verleend 
voor het verbranden van slootmaaisel dat 
betrekking heeft op de landbouwgronden 
behorende bij het agrarische bedrijf 
gelegen aan de Korenhornsterweg 8,  
9908 TC te Godlinze (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 voorzienin-
genrechter verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Dit verzoek kunt  
u samen met een kopie van uw bezwaar-
schrift sturen aan de voorzieningen- 
rechter van de sector bestuursrecht van 
de Rechtbank Noord-Nederland, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Inlichtingen
Informatie over deze verleende ver- 
gunning en over de procedure krijgt u  
bij de gemeente Eemsdelta, afdeling  
APV & Bijzondere Wetten, telefoon- 
nummer 14 0596.

Verleende ontheffing  
verbranden slootmaaisel 
Godlinzer Oudedijk 1,  
9908 TD te Godlinze
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Eemsdelta hebben op  
25 augustus 2021 een ontheffing verleend 
voor het verbranden van slootmaaisel dat 
betrekking heeft op de landbouwgronden 
behorende bij het agrarische bedrijf  
gelegen aan de Godlinzer Oudedijk 1, 
9908 TD te Godlinze (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 voorzienin-
genrechter verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u 
samen met een kopie van uw bezwaar-
schrift sturen aan de voorzieningenrech-
ter van de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 
150, 9700 AD Groningen.

Inlichtingen
Informatie over deze verleende ver- 
gunning en over de procedure krijgt u  
bij de gemeente Eemsdelta, afdeling  
APV & Bijzondere Wetten, telefoon- 
nummer 14 0596.

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.


