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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).

De raadscommissie 
vergadert 
Vanavond (woensdag 15 september 2021) 
vergadert de raadscommissie om 19.00 uur. 
Let op: dit is een uur eerder dan aan-

gegeven werd in de berichtgeving van 
vorige week. Benieuwd naar de complete 
agenda en de stukken die daarbij horen? Kijk 
dan op eemsdelta.nl/raad. U kunt via deze 
site ook live kijken naar de vergadering.

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Stremmingen 
> rotonde Hogelandsterweg – 

Europaweg Delfzijl
Van dinsdag 21 september tot en met 
donderdag 23 september 2021 zijn er 
asfaltwerkzaamheden op de rotonde 
Hogelandsterweg – Europaweg. Door 
de werkzaamheden is de rotonde volle-
dig gestremd. Doorgaand verkeer over 
de Hogelandsterweg en de aansluiting 
met de Waddenweg is niet mogelijk.

Zandplatenbuurt
Door een tijdelijke rijplatenbaan blijft de 
Zandplatenbuurt (ten westen van de 
Hogelandsterweg) via het zuiden bereik-
baar (richting station Delfzijl West). Vanuit 
het noorden van de Hogelandsterweg is 
de Zandplatenbuurt niet bereikbaar.

Station Delfzijl West
Bestemmingsverkeer voor station Delfzijl 
West wordt omgeleid via de N33 en 
Holwierde.

Bornholm
Bestemmingsverkeer voor Bornholm 
wordt omgeleid via de N33 en Holwierde.

Omgeving De Wending
Bestemmingsverkeer voor De Wending 
wordt omgeleid via de Kustweg / 
Waddenweg.

Openbaar vervoer
Lijn 6 Groningen – Delfzijl rijdt tijdelijk een 
verkorte route. De haltes ten noorden van 
het spoor worden deze drie dagen niet 
bediend. 

Vragen
Voor vragen over de werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met de aanne-
mer: Abbink Boekelo bv. Contactpersoon 
hiervoor is Eric Pelle. Hij is telefonisch 
bereikbaar op 053-42 82 278 en per mail 
via: ericpelle@abbinkboekelo.nl.

> De Oosterveldweg in Farmsum is tus-
sen 20 september 07.00 uur en 
27 september 06.00 uur gestremd. 
Er wordt dan onderhoud aan de water-
kering uitgevoerd. Het verkeer wordt 
omgeleid via de Hogelandsterweg 
en de Damsterlaan. De Nieuweweg in 
Farmsum blijft bereikbaar gedurende 
de stremming.

Doe mee met de Provinciale
Vrijwilligersprijs 2021!

De inschrijving voor de Provinciale 
Vrijwilligersprijs 2021 is gestart. 
Voor de 21e keer worden Groninger 
vrijwilligers door de provincie in het 
zonnetje gezet. Vrijwilligersorganisaties 
en -initiatieven uit alle Groninger 
gemeenten, en daarmee Eemsdelta, 
maken in de categorieën zorg, 
leefbaarheid, jeugd, sport en cultuur 
kans op een cheque van € 3.000,-. 

Kijk voor de voorwaarden, inschrijven en 
aanmelden op provinciegroningen.nl.

Aanmelden kan tot en met
30 september 2021. 

De uitreiking is op 7 december, tijdens 
de Nationale Vrijwilligersdag.

Woensdag 15 september 2021
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Verkeersbesluiten 
> Verkeersbesluit Z/21/132235

Het college heeft besloten om een 
parkeerplaats te reserveren als 
gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken. Deze parkeerplaats is aan 
de Sien Jensemastraat in Delfzijl, ter 
hoogte van nummer 10.

Het besluit ligt van 10 september tot 22 
oktober ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook 
is het besluit te vinden via officielebe-
kendmakingen.nl. Tot 22 oktober kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij team verkeer.

> Verkeersbesluit Z/21/132247
Het college heeft besloten om een 
parkeerplaats te reserveren als 
gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken. Deze parkeerplaats is aan de 
Prunuslaan in Appingedam, ter hoogte 
van nummer 1.

Het besluit ligt van 10 september tot 22 
oktober ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook 
is het besluit te vinden via officielebe-
kendmakingen.nl. Tot 22 oktober kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-

nen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij team verkeer.

> Verkeersbesluit Z/21/132380
Het college heeft besloten om een 
parkeerplaats te reserveren als 
gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken. Deze parkeerplaats is aan de 
Spoorstraat in Delfzijl, ter hoogte van 
de kruising met Oranjestraat.

Het besluit ligt van 10 september tot 
22 oktober ter inzage in het gemeente-
huis. U kunt dit besluit inzien op afspraak. 
Ook is het besluit te vinden via officiele-
bekendmakingen.nl. Tot 22 oktober kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij team verkeer.

> Verkeersbesluit Z/21/132384
Het college heeft besloten om een 
parkeerplaats te reserveren als 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. 
Deze parkeerplaats is aan de Sont in 
Delfzijl, ter hoogte van nummer 60.

Het besluit ligt van 10 september tot 22 
oktober ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook 
is het besluit te vinden via officielebe-
kendmakingen.nl. Tot 22 oktober kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij team verkeer.
> Verkeersbesluit Z/21/134250

Het college heeft besloten om een 
parkeerplaats te reserveren als 
gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken. Deze parkeerplaats is aan het 
Gedempte Kattendiep in Appingedam, 
ter hoogte van de speeltuin.

Het besluit ligt van 10 september tot 22 
oktober ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook 
is het besluit te vinden via officielebe-
kendmakingen.nl. Tot 22 oktober kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij team verkeer.

> Verkeersbesluit Z/21/136249
Het college heeft besloten om een 
parkeerplaats te reserveren als 
gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken. Deze parkeerplaats is aan de 
Pieter Bieremastraat in Appingedam, 
ter hoogte van de Bieremastede.

Het besluit ligt van 10 september tot 22 
oktober ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt dit besluit inzien op afspraak. 
Ook is het besluit te vinden via 

officielebekendmakingen.nl. Tot 
22 oktober kunt u een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij team verkeer.

Intrekking van Verkeersbesluit 
2021-004
Het college heeft besloten om 
‘Verkeersbesluit 2021-004 - laadpaal 
Ploegersweg Middelstum’ in te trek-
ken. De locatie aan de Ploegersweg is 
minder geschikt dan in eerste instantie 
gedacht werd. Voor twee alternatieve 
locaties staat de plaatsing van een 
openbare laadpaal op de planning. 
Het besluit ligt van 8 september tot 
20 oktober ter inzage in het gemeen-
tehuis. U kunt dit besluit inzien op 
afspraak. Ook is het besluit te vinden 
via officielebekendmakingen.nl. Tot 
20 oktober kunt u een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
team verkeer.



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

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  
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 aan- 
vragen ontvangen voor de volgende  
omgevingsvergunningen (datum is  
datum ontvangst):
> Appingedam: 21 juli 2021, voor het 

plaatsen van een dakopbouw en 
dakraam aan de Woldweg 25;

> Delfzijl: 1 september 2021, voor het 
vervangen van de kozijnen, voordeur en 
gevelbeplating aan de Tichelwerk 9;

> Garsthuizen: 7 september 2021, voor 
het kappen van 2 dode bomen aan de 
Smydingheweg nabij huisnummer 7;

> Loppersum: 7 september 2021, voor het 
bouwen van een woning aan de Pelmolen 
in Loppersum (Bouwnummer 2);

> Middelstum: 28 augustus 2021, voor 
het plaatsen van zonnepanelen aan de 
Trekweg 27;

> Middelstum: 1 september 2021, 
voor het kappen van bomen aan de 
Fraamweg 2; 

> Spijk: 30 augustus 2021, voor het 
plaatsen van een tweede dakkapel aan 
de Oostpolderweg 17;

> Wagenborgen: 3 september 2021, 
voor het kappen van een boom aan de 
Rehoboth nabij huisnummer 1;

> Westeremden: 31 augustus 2021, 
voor het wijzigen van de vorm van het 
bouwblok aan de Bredeweg 24.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande  
omgevingsvergunningen verleend  
(datum is datum verzending):
> Appingedam: 7 september 2021, voor 

het plaatsen van een dakopbouw en 
dakraam aan de Woldweg 25;

> Delfzijl: 31 augustus 2021, voor het 
bouwen van een kindcentrum aan de 
Waddenweg 1, 3, 5 en 7;

> Delfzijl: 7 september 2021, voor het 
realiseren van een slagerij aan de 
Willemstraat 30;

> Garrelsweer: 1 september 2021, voor 
de nieuwbouw van een woning aan  
de Stadsweg 52;

> Holwierde: 7 september 2021, voor het 
bouwen van een schuur / gedeeltelijk 
vervangen en verplaatsen van de be- 
staande schuur aan de Bansumerweg 33;

> Loppersum: 7 september 2021, voor 
het plaatsen van een tuinhuis en het 
bouwen van een schutting aan de 
Raadhuisstraat 5;

> Middelstum: 7 september 2021, voor 
het realiseren van een uitweg aan de 
Onno van Ewsumlaan 23;

> Stedum: 3 mei 2021, voor het 
herbouwen van een woning aan de 
Bedumerweg 12;

> Westerwijtwerd: 3 september 2021, 
voor het renoveren van de voorgevel 
van het bijgebouw aan de Pastoriepad 7.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aan-
vragen wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken (datum is datum ontvangst):
> Appingedam: 20 juli 2021, voor het 

wijzigen van het gebruik en de indeling 
van het pand aan de Farmsumerweg 134;

> ‘t Zandt: 14 juli 2021, voor het realiseren 
van een bed en breakfast aan de 
Hoofdstraat 12.

Bent u het niet een s met een  
vergunning/ontheffing?
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 en W, Postbus 15, 9900 
AA Appingedam.

HORECA
Aan Scouting Fivelgroep Eemsmond  
is een vergunning verleend voor het be-
drijfsmatig verstrekken van alcohol- 
houdende dranken voor gebruik ter  
plaatse voor het perceel aan Vlotterspad 25, 
9934 PV te Delfzijl.

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 ge-
meente Eemsdelta. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken via 
eemsdelta.nl of bel 14 0596.

Ontwerpbesluit gedeel- 
telijk verlenen en weigeren 
omgevingsvergunning (uit-
gebreide procedure), Meed-
huizerweg nr.18 en Meedhui-
zerweg nr. 20 te Meedhuizen
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta is 
van plan een omgevingsvergunning 

gedeeltelijk te verlenen en te weigeren 
op grond van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht (Wabo), aan:

Meedhuizerweg nr.18 en Meedhuizerweg 
nr. 20, 9937 TK te Meedhuizen, B.J. en  
H. Veerman.
> Te verlenen de activiteit ‘milieuneutraal 

veranderen’ voor wijzigingen jongvee-
stapel (aantal dieren en huisvesting);

> Te weigeren de activiteit ‘het verrichten 
van handelingen met gevolgen 
voor beschermde natuurgebieden’ 
(Natura 2000-gebieden), omdat de 
aangevraagde activiteit niet nodig 
bleek te zijn.

Inzage
Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit 
ter inzage moeten leggen. Het ontwerp-
besluit en bijbehorende stukken liggen 
vanaf 16 september 2021 tot en met  
6 weken later ter inzage bij de gemeente 
Eemsdelta. Voor het inzien van de stuk-
ken kunt u contact opnemen met  
het Klant Contact Centrum (KCC) via  
telefoonnummer 14 0596.

Zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging kan iedereen 
een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
geven over dit ontwerpbesluit. Een schrif-
telijke zienswijze kunt u sturen aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 15, 9900 AA Appingedam. 
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 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 op-
nemen met de gemeente Eemsdelta via 
telefoonnummer 14 0596 of per e-mail: 
gemeente@eemsdelta.nl.

Melding Activiteitenbesluit, 
Rondeboslaan 28 B te  
Farmsum
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:

> Rondeboslaan 28 B, 9936 BK te 
Farmsum, Autobedrijf De2Kolommer, 
oprichtingsmelding voor het starten 
van een auto- en vrachtwagen 
reparatiebedrijf.

Tegen deze melding kunt u geen  
bezwaar indienen. 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. 

Kennisgeving besluit Mobiel 
breken bouw- en sloopafval, 
Fraamweg 2 te Middelstum
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende kennisgeving op grond 
van het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval te hebben ontvangen:

Het breken van circa 600 ton puin zal 
plaatsvinden in week 38 (20-24 septem-
ber 2021), gedurende 1 dag.

> Fraamweg 2, 9991 TE te Middelstum. 

Tegen deze kennisgeving kunt u geen 
bezwaar indienen. Deze publicatie  
betreft slechts een wettelijk verplichte 
bekendmaking.

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

Kennisgeving besluit Wet 
algemene bepalingen  
omgevingsrecht, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van  
Eemsdelta maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de volgende  
omgevingsvergunningen hebben  
verleend:

> voor het slopen en het bouwen van een 
woning aan de Stitswerderweg 40 te 
Middelstum. De vergunning bestaat uit 
het bouwen van een bouwwerk (artikel 
2.1, lid 1, sub a Wabo) en het gebruiken 
van gronden/bouwwerken in strijd met 
het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, 
sub c Wabo).

> voor het bouwen van een 
werktuigenberging en het aanpassen 
van de bovenbouw van een jongveestal 
aan de Nansumerweg 15 te Holwierde. 
De vergunning bestaat uit het bouwen 
van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, 
sub a Wabo) en het gebruiken van 
gronden/bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub 
c Wabo).

Ter inzage
Wilt u een stuk inzien? Neem dan con-
tact op met het Klant Contact Centrum 
(KCC) via telefoonnummer 14 0596.  
De medewerkers van het KCC helpen u 
graag verder.
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De aanvragen, de besluiten en de bij- 
behorende stukken liggen vanaf  
16 september 2021 tot 29 oktober 2021 ter 
inzage in het gemeentehuis te Loppersum.

Vanwege de maatregelen rondom het 
coronavirus, kunt u alleen voor noodzake-
lijke onderwerpen terecht in een van de 
gemeentehuizen. Het is hierdoor niet mo-
gelijk om zonder afspraak 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 telefoon- 
nummer 14 0596. 

De medewerkers van het KCC gaan met u 
op zoek naar een oplossing.

Tegen dit besluit kan binnen zes we-
ken na bekendmaking beroep worden 
aangetekend door belanghebbenden bij 
de rechtbank Noord-Nederland, locatie 
Groningen, Postbus 150, 9700 AD Gronin-
gen. Het indienen van een beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet.

Daarnaast kunt u in spoedeisende geval-
len de voorzieningenrechter verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. 
Dit verzoek kunt u samen met een kopie 
van uw beroepschrift sturen aan de 
voorzieningenrechter van de sector Be-
stuursrecht van de rechtbank Noord-Ne-
derland, locatie Groningen, Postbus 150, 
9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal het beroep- en ver-
zoekschrift indienen bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precie-
ze voorwaarden.


