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Gemeentenieuws
Veteranenconcert Koninklijke Militaire Kapel 
‘Johan Willem Friso’

De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan 
Willem Friso” (KMKJWF) geeft op 
zaterdagavond 9 oktober een concert. 
Eregasten zijn de veteranen uit de 
gemeente Eemsdelta. Deze groep is 
door het college van burgemeester en 
wethouders persoonlijk uitgenodigd. 
Andere belangstellenden uit de 
gemeente Eemsdelta zijn ook van 
harte welkom. 

Wilt u het concert ook naar het concert? 
U kunt zich opgeven door uiterlijk 4 okto-
ber een e-mail te sturen naar: 
veteranen@eemsdelta.nl. 

Vermeld bij uw opgave:
> met hoeveel personen u wilt komen; 
> uw telefoonnummer;
> uw e-mailadres. 

Corona-maatregelen
In verband met de geldende coro-
na-maatregelen, moet u bij aanvang van 
het concert een vaccinatie-, herstel- of 
testbewijs laten zien. Gebruik hiervoor 
de corona-check-app op uw mobiele 
telefoon of print een bewijs via 
https://coronacheck.nl/print.

Sounds of Music
Het orkest van de KMKJWF heeft een 
programma met de titel Sounds of Music 
samengesteld. Het is een programma 
zonder pauze. Het concert begint om 
20.00 uur in sportcentrum Eelwerd aan 
de Opwierderweg 65 in Appingedam.

Foto: Ministerie van Defensie

De raad vergadert 
Op woensdag 29 september vergadert de 
raad om 19.30 uur. 

Kijk live mee
Door de coronamaatregelen is het niet 
mogelijk voor belangstellenden om fysiek 

aanwezig te zijn in de raadzaal Eemsdelta 
in het gemeentehuis in Delfzijl. U kunt wel 
live meekijken via de website eemsdelta.
nl/raad. De agenda en de stukken vindt u 
ook op deze website.

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Huiseigenaar? En vragen over energie 
besparen? Kom naar het inloopspreekuur voor 
makkelijke bespaartips van een energiecoach!

Wilt u besparen op uw gas- en lichtreke-
ning, tocht het in huis of heeft u andere 
vragen over hoe u energie kunt besparen 
in uw koopwoning? De gecertificeerde 
energiecoaches van de Groninger Ener-
giekoepel denken met u mee! Huiseige-
naren in de gemeenten Eemsdelta, Het 
Hogeland en Westerkwartier kunnen 
tijdens inloopspreekuren binnenlopen 
voor gratis tips van de onafhankelijke 
energiecoaches. De gemeenten werken 
samen met de Groninger Energiekoepel 
aan dit initiatief.

Op de inloopspreekuren zijn ook leden 
van duurzame energie-initiatieven uit uw 
dorp of wijk aanwezig om u te informeren 
over hun activiteiten. Zij laten zien hoe 
ze bij u in de buurt energie besparen of 
energie opwekken.

Kom naar het inloopspreekuur!
U kunt ook naar een inloopspreekuur 
gaan in een andere gemeente dan waar
u woont. 

Aanmelden is niet nodig.
> Gemeente Westerkwartier

Zaterdag 9 oktober, 12.00 - 17.00 uur
Locatie: CazemierBoerderij, 
Hoofdstraat 27, Tolbert.

> Gemeente Het Hogeland
Zaterdag 16 oktober, 12.00 – 17.00 uur
Locatie: Dorpshuis Agricola, 
Heerestraat 21, Baflo.

> Gemeente Eemsdelta
Zaterdag 23 oktober, 12.00 – 17.00 uur
Locatie: Duurzame Demo Woning, 
Heerestraat 17, Middelstum.

Energiecoach bij u thuis
Lukt het niet te komen op een inloop-
spreekuur, maar wilt u toch graag 
informatie of bespaartips? Of wilt u liever 
dat een energiecoach meekijkt bij 
de situatie bij u thuis? Ga naar 
regionaalenergieloketgroningen.nl en vul 
uw postcode in of bel 085 - 04 95 700. 
Of neem contact op met de Groninger 
Energiekoepel via energiecoach@grek.nl 
of bel 050 - 211 5199.

Let op: u heeft nog maar een paar dagen 
om de inwonersenquête Eemsdelta in 
te vullen 

14.000 inwoners van de gemeente 
Eemsdelta hebben een inwonersenquête 
ontvangen. Heeft u de enquête 
ontvangen, maar nog niet ingevuld? 
Dan vragen we u alsnog mee te doen 
aan het onderzoek. Dit kan tot en met 
5 oktober 2021. Verstuurt u de enquête 
per post? Doe die dan op tijd in de 
brievenbus. De enquêtes die tot en met 
dinsdag 5 oktober 2021 zijn ontvangen, 
worden meegenomen in dit onderzoek. 
Het invullen duurt ongeveer 30 minuten. 
Heeft u inmiddels gereageerd? 
Hartelijk dank!

Waarom dit onderzoek?
De gemeente vindt het belangrijk om 
plannen samen met inwoners te maken. 
Via de enquête willen we daarom 
bijvoorbeeld graag te weten komen hoe 
tevreden u bent over uw leefomgeving, 
of u wel eens overlast ervaart, maar ook 
of u zich af en toe eenzaam voelt. Een 
onderzoek als dit zullen wij minimaal 

eens in de vier jaar herhalen. Zo zijn wij op 
de hoogte van de wensen en ideeën van 
onze inwoners en blijven onze plannen 
aansluiten op wat er leeft en speelt in 
onze gemeente. 

Uitkomst 
Alle reacties verwerken we in het najaar. 
Een samenvatting van de uitkomsten 
plaatsen we in het voorjaar van 2022 
in het Gemeentenieuws in huis-aan-
huiskrant de Eemsbode en op onze 
sociale mediakanalen. Vervolgens gaat 
de gemeente aan de slag met alle 
uitkomsten om nieuwe plannen te maken. 

Meer weten?
Heeft u vragen over het onderzoek? 
Dan kunt u contact opnemen met 
I&O Research. Dit is het bureau dat in 
opdracht van de gemeente de enquête 
uitvoert. Dat kan via telefoonnummer 
0800 - 0191 of via e-mail: 
helpdesk@ioresearch.nl. 

Werkzaamheden 
> Familie Bronsweg Wagenborgen

Van donderdag 7 oktober tot en 
met vrijdag 22 oktober zijn er 
asfaltwerkzaamheden aan de Familie 
Bronsweg in Wagenborgen. De weg 
is afgesloten voor het verkeer. De weg 
blijft voor aanwonenden wel bereikbaar

Omleiding autoverkeer
De omleidingsroute voor het autoverkeer 
gaat over de N362.

Omleiding fiets - en landbouwverkeer
De omleidingsroute voor het fiets- en 
landbouwverkeer gaat over de N987 
- Oudeweg - Oost Zandenweg - Weere-
weg en Ideweersterweg. 

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

De entree is gratis.

Woensdag 29 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 aanvra-
gen ontvangen voor de volgende omge-
vingsvergunningen (datum is  
datum ontvangst):
> Appingedam: 15 september 2021, 

voor het bouwen van een overkapping 
aan de Burgemeester Lewe van 
Aduardstraat 43;

> Delfzijl: 20 september 2021, voor 
het kappen van 214 bomen in 
natuurgebied Voolhok (in verband 
met essentaksterfte) aan de 
Hogelandsterweg;

> Delfzijl: 23 september 2021, voor het 
plaatsen van een dakkapel aan de 
Zadelmakerij 8;

> Garrelsweer: 14 september 2021, voor 
het bouwen van een werktuigenberging 
aan de Hoeksmeersterweg 5;

> Garrelsweer: 19 september 2021, voor 
het opheffen van strijdigheid met 
bestemmingsplan aan de Stadsweg 31;

> Middelstum: 14 september 2021, voor 
het herbouwen van een woning aan het 
Jaagpad 3;

> Middelstum: 16 september 2021, voor 
het bouwen van een tijdelijke woning 
op eigen erf aan het Jaagpad 9;

> Stedum: 13 september 2021, voor 
het bouwen van een garage aan de 
Lellensterweg 8;

> Termunten: 16 september 2021, voor 
een MVED-mast windmeter bij Fiemel 
nabij Dallingweersterweg 35;

> Zeerijp: 23 september 2021, voor het 
realiseren van opritten behorende 
bij 6 nieuwbouw woningen aan de 
Noorderstraat 1;

> Buitengebied noord in de dorpen 
Bierum, Godlinze, Holwierde en 
Spijk: 20 september 2021, voor het 
kappen van 115 bomen (in verband met 
essentaksterfte).

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere  
procedure)
Het college heeft onderstaande  
omgevingsvergunningen verleend (da-
tum is datum verzending):
> Appingedam: 20 september 2021, voor 

het versterken en levensloopbestendig 
maken van de woning aan de 
Solwerderstraat 90;

> Delfzijl: 19 mei 2021, voor het bouwen 
van een nieuwe schuur aan de 
Wierdeweg 15;

> Delfzijl: 20 september 2021, voor het 
plaatsen van een dakkapel aan de 
Valkenhorst 22;

> Loppersum: 21 september 2021, voor 
het bouwkundig versterken van het 
pand aan de Hogestraat 9;

> Spijk: 16 september 2021, voor het 
vervangen van de achtergevel van 
het bijbehorend bouwwerk aan de 
Hoofdweg-Noord 25;

> Wagenborgen: 17 september 2021, 
voor het realiseren van een aanbouw 
aan de Kerkstraat 30 A;

> ‘t Zandt: 15 september 2021, voor het 
slopen en bouwen van 2 woningen aan 
de Molenweg 2 en 4. 

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aan-
vragen wordt verlengd met een termijn 
van 6 weken (datum is datum besluit):
> Delfzijl: 16 september 2021, voor het 

vervangen van de dakpannen, plaatsen 
dakramen en zonnepanelen aan het 
Bakkerspad 2 en 4;

> Loppersum: 16 september 2021, 
voor het verlengen van de  tijdelijke 
verhuur van de bovenwoning aan de 
Nieuwstraat 3.

Afgewezen omgevings- 
vergunningen
Het college heeft onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning afgewezen (datum 
is datum besluit):
> Delfzijl: 21 september 2021, voor het 

dempen van een sloot aan de Damlaan 
nabij huisnummer 5. 

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.

Kennisgeving ontwerp be-
sluit Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Eemsdelta zijn in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht van 
plan een omgevingsvergunning te ver-
lenen voor het plaatsen van 31 tijdelijke 
woningen aan de Hilmaarweg te Stedum. 
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 bestem-
mingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo).

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen van 30 sep-
tember 2021 tot en met 11 november 2021 
ter inzage in het gemeentehuis. Vanwege 
de maatregelen rondom het coronavirus, 
kunt u alleen voor noodzakelijke onder-
werpen terecht in een van de gemeente-

huizen. Het is hierdoor niet mogelijk 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 telefoonnummer 14 
0596. De medewerkers van het KCC gaan 
met u op zoek naar een oplossing.

Verlenen omgevings- 
vergunning (uitgebreide  
procedure) Loodweg 3  
Farmsum
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende omgevingsvergunning 
op 21 september 2021 verleend op grond 
van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo), aan:

> Loodweg 3, 9936 BN te Farmsum, 
Wijnne & Barends Logistics B.V., voor 
het veranderen of het veranderen van 
de werking van een inrichting (artikel 
2.1 lid 1 onder e Wabo). De verandering 
betreft een uitbreiding van de inrichting 
bedoeld voor het op- en overslaan van 
afvalstoffen met een aantal euralcodes.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 30 september 2021 tot en 
met 6 weken later ter inzage bij de ge-
meente Eemsdelta. Voor het inzien van de 
stukken kunt u contact opnemen met het 
Klant Contact Centrum (KCC) via  
telefoonnummer 14 0596.

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 kunt u contact 
opnemen met M. van der Meulen van de 
Omgevingsdienst Groningen via telefoon-
nummer: 0598-78 83 47.

Melding Activiteitenbesluit 
Stadshaven 2 te  
Appingedam
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:

> Stadshaven 2, 9902 DA te Appingedam, 
oprichtingsmelding voor het oprichten 
van een restaurant. 

Tegen deze melding kunt u geen be-
zwaar indienen. Deze publicatie betreft 
slechts een wettelijk verplichte bekend-
making.

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 
Windmolenpark Geefsweer
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eemsdelta 
heeft de volgende melding op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen:

> Windmolenpark Geefsweer, 
Westerlaan 10, Ideweersterweg 1, 2 en 
4 te Meedhuizen, veranderingsmelding 
voor het veranderen van de inrichting. 
De verandering bestaat uit het 
ontmantelen en afvoeren van 4 solitaire 
windturbines.

Tegen deze melding kunt u geen be-
zwaar indienen. Deze publicatie betreft 
slechts een wettelijk verplichte bekend-
making.

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
Wilt u een stuk inzien? Neem dan 
contact op met het Klant Contact 
Centrum (KCC) via telefoonnummer 
14 0596. De medewerkers van het 
KCC helpen u graag verder.


