
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online regelen  
Veel zaken kunt u regelen via onze  
website www.eemsdelta.nl. Zoals het 
maken van een afspraak of het doen van 
een melding.  

 
Bellen en e-mailen  
U kunt van maandag t/m donderdag  
tussen 08.30 en 16.30 uur met ons bellen en 
op vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur.  
Het telefoonnummer is 14 05 96 (zonder 
netnummer). Stuurt u liever een e-mail? Ons 
e-mailadres is gemeente@eemsdelta.nl.  

 
Spoedmeldingen  
buiten kantoortijden  
Voor het melden van gevaarlijke situaties  
of spoedgevallen (als de melding niet kan 
wachten tot de volgende werkdag) belt u 
met 14 05 96 (zonder netnummer).   

 
Naar het gemeentehuis  
U kunt voor al uw zaken terecht op drie  
locaties: het gemeentehuis in Delfzijl,  
Appingedam en Loppersum.  
De locatie waar u bijvoorbeeld uw paspoort 
of ID-kaart aanvraagt, is ook de locatie waar 
u het document ophaalt. 

 
Afspraak maken  
Het Klant Contact Centrum werkt op  
afspraak. Een afspraak kunt u online maken 
via www.eemsdelta.nl/afspraak.  
Zo voorkomen we wachttijden en kunnen 
wij u beter helpen. Bovendien weet u dan 
precies wat u mee moet nemen.  

 
Afvalkalender   
Per adres halen we het afval op verschil-
lende dagen op. Kijk in uw persoonlijke  
afvalkalender op eemsdelta.nl/afval om te 
zien wanneer we dat bij uw adres doen. 
 
 
 
 
 

Afval wegbrengen  
Inwoners van de gemeente Eemsdelta  
kunnen verschillende afvalsoorten bij  
het Afvaloverslagstation Kloosterlaan in 
Farmsum of bij de Milieustraat in Usquert 
brengen. 
 
Bij het Afvaloverslagstation hebben  
inwoners van de voormalige gemeenten 
Appingedam en Delfzijl hiervoor een  
milieupas nodig. Dit geldt niet voor de  
inwoners van de voormalige gemeente 
Loppersum, die hun afvalsoorten zoals 
voorheen kunnen inleveren bij de  
Milieustraat in Usquert. Heeft u nog geen 
milieupas of bent u deze kwijt? Vraag dan 
een nieuwe aan via eemsdelta.nl/afval. 

 
Adres en openingstijden 
Afvaloverslagstation  
Kloosterlaan Farmsum   
Warvenweg 15 in Farmsum 
Dinsdag t/m vrijdag: 
07.30 - 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur 
Zaterdag (alleen particulier): 
09.00 - 12.00 uur 

 
Adres en openingstijden 
Milieustraat Usquert    
Westerhornseweg 22 in Usquert 
Maandag t/m vrijdag: 
08.00 - 16.00 uur 
Elke eerste zaterdag van de maand: 
08.00 - 12.00 uur 

 
Sociaal plein Eemsdelta  
Vanaf 1 januari 2021 vormt Sociaal Plein 
Eemsdelta de toegang tot het sociaal  
domein. Hier kunt u terecht voor onder- 
steuning op het gebied van zorg, jeugd & 
jongeren, Wmo en werk & inkomen.  
De contactgegevens zijn:  
postbus 15, 9900 AA Appingedam.  
Telefoon: 0596 - 63 90 10.  
E-mail: sociaalplein@eemsdelta.nl  
 
Ook de Damster Zorgbalie is onderdeel van 
Sociaal Plein Eemsdelta. U kunt hiervoor  
terecht op het vertrouwde adres in  
Gezondheidscentrum Overdiep,  
Stadshaven 23 in Appingedam.  
Telefoon: 0596 -  69 12 70.  
E-mail: info@damsterzorgbalie.nl 

 
Werkplein Fivelingo  
Voor vragen over werk, inkomen en  
participatie: neem contact op met Sociaal 
Plein Eemsdelta (zie hierboven). 

 
 
 
 
 

Werkbedrijf Fivelingo  
Bezoekadres: Fivelpoort 1 in Appingedam 
Postadres: Postbus 24, 9900 AA  
Appingedam - Telefoon: 0596 - 85 68 56 

 
Eemsdelta dichtbij met 
eigen gebiedsregisseurs    
De gemeente vindt het belangrijk om dicht-
bij inwoners te blijven, ondanks het grote 
gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs 
aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor 
de dorpen en wijken van Eemsdelta.  
 
Overgangssituatie 
In de dorpen en wijken van de gemeente 
Delfzijl zijn al gebiedsregisseurs actief  
geweest. Ook de dorpen van de gemeente 
Loppersum kennen al een eigen dorpen-
coördinator.  
 
Voor Eemsdelta komen er gebiedsre- 
gisseurs voor de Lopster dorpen, voor  
Appingedam, voor de wijken in Delfzijl en 
voor de Delfzijlster dorpen.  
 
Wat doet een gebiedsregisseur? 
De komende periode werken de  
gebiedsregisseurs aan hun reguliere taken 
in de gebieden waar ze al werkzaam zijn.  
Ze starten ook een kennismaking in uw 
dorp of wijk. De gebiedsregisseur is uw  
contactpersoon met de gemeente.  
Hij helpt uw dorp of wijk bijvoorbeeld met 
bewonersinitiatieven of legt contacten om 
lokaal samen te werken.  
 
De gebiedsregisseur neemt regelmatig  
zitting in uw dorps- of buurthuis, maar staat 
bijvoorbeeld ook via sociale media met u  
in contact.  
 
Contactgegevens vanaf 1 januari 

• De grote en kleine dorpen in de regio 
Stedum, Loppersum, Middelstum,  
't Zandt:   
Klaas Bult (klaas.bult@eemsdelta.nl  
of 0596 - 63 93 85) 

• De wijken in Appingedam:   
Gerda Degenhart 
(gerda.degenhart@eemsdelta.nl  
of 0596 - 63 91 64) 

• De wijken in Delfzijl:  
Edwin Broekman 
(edwin.broekman@eemsdelta.nl  
of 0596 - 63 93 99) 

• De grote en kleine dorpen van de  
voormalige gemeente Delfzijl:   
Jolanda Dijkhuis  
(jolanda.dijkhuis@eemsdelta.nl  
of 0596 - 63 99 41) 

 
 
 
 
 

Gemeenteraad  
U kunt op verschillende manieren in gesprek komen met de gemeenteraad.  
Neem contact op met de griffie via griffie@eemsdelta.nl. De gemeenteraad vergadert  
één keer per maand op woensdagavond.  
Kijk voor actuele informatie op www.eemsdelta.nl/raad. U kunt de gemeenteraad  
Eemsdelta ook volgen via social media:

Beste inwoners,  
 
Het is een ongekend zware tijd. De 
strenge lockdown met avondklok vergt 
het uiterste van ons allemaal. We hopen 
steeds op een versoepeling, op wat meer 
ruimte en wat meer lucht. Maar de  
ontwikkelingen, bijvoorbeeld van het 
Britse virus, zijn nog niet geruststellend. 
De strenge maatregelen zijn nodig om het 
virus in te dammen. Hoe moeilijk ook.  
 
U heeft het afgelopen jaar laten zien dat  
u veel veerkracht heeft, maar de rek is er 
uit. Dat besef ik heel goed. Opbeurende 
woorden, een schouderklopje of een 
duwtje in de rug: iedereen heeft dit af en 
toe nodig om deze moeilijke periode door 
te komen. Dat geldt voor mij, voor u, voor 
uw buurtgenoten, voor onze ondernemers 
die het water tot aan de lippen staat, maar 
ook voor  werkende ouders met jonge 
kinderen, die niet meer weten hoe ze alle 
ballen in de lucht moeten houden.   

Voor jongeren is het een uitputtingsslag 
om elkaar niet te zien, te horen of aan te 
raken. En tenslotte ook voor onze politie 
die onder moeilijke omstandigheden moet 
werken.   
 
Geef elkaar, inwoners van de nieuwe  
gemeente, een zetje in de rug om door 
deze moeilijke periode te komen.   
Zo'n lange tijd thuis zitten maakt boos,  
verdrietig en onmachtig. Ik hoop dat we 
elkaar weten te vinden en elkaar  helpen, 
als het even niet meer gaat. En dat we  
elkaar ook wijzen op wat niet goed gaat.  
Weet dat u er niet alleen voor staat als  
u in de put zit. Binnen de gemeente 
Eemsdelta zijn er mensen die u kunnen 
helpen. Doe daar een beroep op.  
 
We kijken hartstochtelijk uit naar het  
moment dat we weer kunnen genieten 
van het samenzijn, de bezoekjes aan cafés 
en restaurants, aan de winkels, de  
bioscoop. Noem maar op. 

Laten we vooruit kijken, laten we voorbij 
corona kijken. Stapje voor stapje zal het 
beter gaan. Ook deze nare periode gaat 
voorbij. We gaan richting het voorjaar,  
de dagen worden langer. Schouder aan 
schouder, samen als inwoners van  
Eemsdelta, kunnen we het aan.   
 
De medewerkers van de gemeente 
Eemsdelta staan voor u klaar. We zijn 
goed bereikbaar. Digitaal of telefonisch, of 
via persoonlijk contact. We zijn dienstbaar 
en dichtbij. De belangrijkste gegevens 
kunt u vinden op deze pagina's.  
Met hartelijke groet, 
 
 

Schouder aan schouder,  
samen als inwoners van  
Eemsdelta, kunnen we het aan.  

Gerard Beukema, 
Burgemeester gemeente Eemsdelta


