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MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
Een lantaarnpaal die het niet doet? Een gat in het wegdek?

Losliggende stoeptegels? Meld het via www.eemsdelta.nl/meldingen

Vanwege het coronavirus werken wij op dit moment alleen op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 05 96

De raad heeft besloten 
Tijdens de vergadering van
27 januari 2021 heeft de raad: 
- vier nieuwe raadsleden toegelaten tot 

de raad: Wim Hartlief (LBE), Fatih Yozgat 
(LBE), Frans Ozinga (VVD) en Aagtje 
Elderman-Star (CDA);  

- de voorgedragen raads- en 
collegeleden benoemd en 
aangewezen als leden en 
vertegenwoordigers in diverse 
commissies en Gemeenschappelijke 
Regelingen; 

- de verordening commissie 
bezwaarschriften (voor een aantal 
regelingen op het gebied van werk en 
inkomen) vastgesteld; 

- de motie ‘betere bereikbaarheid 
wijkagenten en BOA’s’ aanvaard (15 
stemmen voor, 13 tegen); 

- de motie ‘voortzetting project N33 
midden’ unaniem aanvaard. 

Wilt u meer weten over de onderwerpen 
of de vergadering terugkijken? Dit kan via 
eemsdelta.nl/raad. 

De Raadscommissie vergadert
Op woensdag 10 februari 2021 vergadert 
de raadscommissie om 20.00 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. 
Benieuwd naar de agenda en de stukken 
die daarbij horen? De agenda is vanaf 4 
februari te bekijken op eemsdelta.nl/raad. 

Spreekrecht
Op dit moment kunt u door de corona-
maatregelen niet in de raadzaal aanwe-
zig zijn om in te spreken. U kunt wel uw 
bijdrage over een onderwerp toesturen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met 
griffie@eemsdelta.nl of 0596 69 12 03. 
Vergeet via e-mail niet uw naam en tele-
foonnummer te vermelden zodat wij con-
tact met u kunnen opnemen. Uw bijdrage 
over een onderwerp (richtlijn ongeveer 
300 woorden) kunt u tot 24 uur voor de 
raadsvergadering toesturen. De tekst gaat 
naar alle 29 commissieleden.

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta
 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

Burgemeester-
spreekuur 
Elke week houdt burgemeester Gerard 
Beukema spreekuur voor inwoners en 
ondernemers van de gemeente. De 
burgemeester wil graag weten wat u 
bezighoudt.

Heeft u een vraag of een idee?
Wilt u uw zorgen delen over de coron-
acrisis of wilt u ander onderwerp be-
spreken? U kunt een afspraak maken 
bij het bestuurssecretariaat via e-mail: 
bestuurssecretariaat@eemsdelta.nl of te-
lefonisch via 14 05 96. In verband met het 
coronavirus letten wij op alle geldende 
maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand. 
Het overleg kan gehouden worden in de 
gemeentehuizen in Appingedam, Delfzijl 
en Loppersum en soms ook digitaal.

fysiek, te ontmoeten. De komende perio-
de zal namelijk grotendeels in het teken 
staan van kennismaken met allerlei men-
sen. Dit zal onder andere met de mensen 
van dorpsbelangen zijn. Met hen ga ik het 
dorp lopend verkennen.

Wat doet een gebiedsregisseur?
Als gebiedsregisseur ben ik het aan-
spreekpunt voor de leefbaarheid in uw 
dorp. U kunt bij mij terecht voor vragen, 
ideeën, wensen of andere zaken. Ik werk 
vooral als verbinder tussen de dorpen 
en de gemeente, help mee en faciliteer 
bewonersinitiatieven. Afhankelijk van uw 
vraag, vervul ik de rol van vraagbaak, 
wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of 
meedenker. Ik zal ook regelmatig aanwe-
zig zijn op allerlei plekken in de dorpen. 
Zodra het weer mogelijk is, gezien coro-
na, zal ik de verschillende ontmoetings-
plekken in de dorpen opzoeken. 

Contactgegevens Klaas Bult
U kunt mij telefonisch bereiken via
06 481 35 329 of via de mail:
klaas.bult@eemsdelta.nl. Ik werk van 
maandag tot en met donderdag, maar 
ben heel flexibel met mijn agenda. U kunt 
mij ook volgen via mijn eigen Facebook-
pagina: gebiedsregisseur Eemsdelta.

Werkzaamheden 

- Koningin Julianalaan 1d, Delfzijl:
De Begraafplaats Delfzijl is op
8 februari gedeeltelijk afgesloten.
Dit in verband met het lichten van 
een graf. 

- Duursumerweg, Loppersum: de 
weg is op 4 februari van 06:30 
uur tot 15:30 uur afgesloten. Dit in 
verband met beperkte ruimte en de 
veiligheid voor de omgeving.

De gebiedsregisseurs 
stellen zich aan u voor
De gemeente vindt het belangrijk om 
dichtbij inwoners te blijven, ondanks het 
grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsre-
gisseurs aangesteld. Zij zijn de contact-
personen voor de dorpen en wijken van 
Eemsdelta. De komende weken stellen 
zich aan u voor. Deze week: Klaas Bult.

Mijn naam is Klaas Bult en ik woon in Ap-
pingedam. Als gebiedsregisseur voor de 
‘Lopster’ dorpen ben ik vanaf januari aan 
de slag gegaan in de nieuwe gemeente 
Eemsdelta. De afgelopen vijf jaar ben ik 
werkzaam geweest in de ‘Delfzijlster’ dor-
pen. In dit voor mij nieuwe, maar prachti-
ge gebied,  zal ik even mijn weg moeten 
zien te vinden. Ik zie ernaar uit om samen 
te werken en elkaar, hopelijk snel weer 

Woensdag 03 Februari 2021

Informatie over het coronavirus
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Aanvragen en 
vergunningen
Wilt u meer informatie over onder-
staande aanvragen en vergunningen? 
Bel dan naar 14 05 96.
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 
omgevingsvergunning
Het college heeft onderstaande aan-
vragen ontvangen voor de volgende 
omgevingsvergunningen (datum is 
datum ontvangst):
- 21 januari 2021, voor het herbouwen 

van een loods aan de Damsterweg 15, 
9905 PG te Holwierde;

- 21 januari 2021, voor het plaatsen van 
een dakkapel aan De Wierde 2, 
9901 ET te Appingedam;

- 22 januari 2021, revisievergunning 
voor het samenvoegen van 2 
bedrijfslocaties aan de Opmeedenlaan 
4 en 6, 9937 TN te Meedhuizen;

- 22 januari 2021, voor het plaatsen 
van tijdelijke winkelpanden nabij de 
Hogestraat 2, 9919 AM te Loppersum;

- 22 januari 2021, voor het kappen 
van 7 bomen aan de Lunetstraat, 
Arsenaalstraat en Palissadestraat 
 9933 JB te Delfzijl;

- 25 januari 2021, voor het kappen van 15 
bomen t.b.v. het Kindcentrum Delfzijl 
West, aan de Barklaan en Jachtlaan, 
9934 JT te Delfzijl;

- 25 januari 2021, voor het aanbrengen 
van een duiker aan de Smedemaweg 
3, 9992 VA te Huizinge;

- 26 januari 2021, voor het restaureren 
van het dak aan ‘t Loug 19, 9909 AB 
te Spijk;

- 27 januari 2021, voor het aanleggen 
van telecommunicatieleidingen ter 
hoogte van de Westdorpweg, 9907 PC 
te Losdorp.

Verleende omgevings- 
vergunningen 
(reguliere procedure)
Het college heeft onderstaande 
omgevingsvergunningen verleend 
(datum is datum verzending):
- 26 januari 2021, voor het bouwen van 

een woning aan De Tip 18, 9901 KE 
te Appingendam;

- 28 januari 2021, voor het (her) bouwen 
van een woning aan de Westersingel 
72, 9901 GK te Appingedam;

- 28 januari 2021, voor het bouwen van 
een woning aan de Warvenweg 21, 
9948 PX te Termunterzijl.

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

De Wierde 42, 9901 ET te Appingedam 
(30 november 2020);

- voor het aanleggen van kabels en 
leidingen aan De Wierde 40, 9901 ET te 
Appingedam (30 november 2020);

- voor het wijzigen van de bestemming 
van het pand aan de Fivelweg 45, 
9987 SH te Zijldijk (3 december 2020);

- voor het (her)bouwen van een woning 
aan de Borgweg 1, 9921 RH te Stedum.
(7 december 2020).

Bent u het niet eens met een 
vergunning/ontheffing?
Tegen een aanvraag kunt u geen 
bezwaar 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&W, Postbus 15, 9900 
AA Appingedam. 

Welstandscommissie
Wilt u bouwen of verbouwen? Dan kan 

het zijn dat u te maken krijgt met de 
welstandscommissie. De welstandscom-
missie stelt eisen aan hoe bouwwerken 
eruitzien. Het gaat erom of het bouwwerk 
aan de welstandseisen voldoet en of het 
in de omgeving past. Deze eisen staan in 
de welstandsnota.
De welstandscommissie vergadert elke 
woensdag. Wilt u weten over welke 
plannen de vergadering gaat? Dan kunt 
u bellen naar 14 05 96. De vergadering is 
openbaar.

Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen 
verdere verspreiding van het corona-
virus, 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 telefoon-
nummer 14 05 96. De medewerkers 
van het KCC gaan met u op zoek naar 
een oplossing.

Kennisgeving besluit 
Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht, 
uitgebreide 
voorbereidings-
procedure
Het college heeft besloten dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht een omgevingsvergun-
ning hebben verleend voor het bouwen 
van een atelier aan de Halteweg 1 A te 
Middelstum. De vergunning bestaat uit 
het bouwen van een bouwwerk 
(art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en het gebrui-
ken van gronden/bouwwerken in strijd 
met het bestemmingsplan 
(artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo).

Ter inzage
De aanvraag, het besluit en de

bijbehorende stukken liggen vanaf 
4 februari 2021 gedurende zes weken ter 
inzage. Neem contact op met een van 
de medewerkers van het Klant Contact 
Centrum via 14 05 96.

Beroep
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 voorzie-
ningenrechter van de sector 
Bestuursrecht van de rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. 

Digitaal beroep
U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij de rechtbank 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

Vergunningen
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Sociale media 
Eemsdelta
 
Volgt u ons al via Facebook, Twitter, 
Instagram en LinkedIn?

 facebook.com/gemeenteeemsdelta

 twitter.com/eemsdelta

 instagram.com/eemsdelta 

  linkedin.com/company/ 
gemeente-eemsdelta


