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Gemeentenieuws
Informatie over het coronavirus

Op eemsdelta.nl/corona vindt u de meest actuele informatie over de corona-
maatregelen en wat dit betekent voor de dienstverlening van de gemeente 
Eemsdelta.

Aangepaste dienstverlening: wij werken alleen op afspraak
Wij werken alleen op afspraak. Het is niet mogelijk om zonder afspraak één van 
de gemeentehuizen binnen te lopen. We houden onze normale 
openingstijden aan:
- maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur;
- vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Cliënt ervarings-onderzoek Wmo 2020

De gemeente Eemsdelta start in februari 2021 met een onderzoek onder haar inwoners 
naar ervaringen met ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo). Hierbij valt te denken aan huishoudelijke hulp, begeleiding/dagbesteding, een 
woningaanpassing of een hulpmiddel. De gemeente Eemsdelta wil graag weten hoe 
inwoners het contact met de gemeente en de hulpverlening hebben ervaren. Zo kan 
de gemeente de komende jaren passende zorg en ondersteuning blijven bieden.

Vragenlijst
Inwoners ontvangen begin maart 2021 een brief en een vragenlijst waarin het doel van 
het onderzoek verder wordt uitgelegd. Omdat de vragenlijst ingaat op de ervaringen 
in 2020, kan men de vragenlijst invullen met de hulp vanuit de voormalige gemeenten 
Appingedam, Delfzijl of Loppersum in het achterhoofd. 

Vertrouwelijk
Onderzoeksbureau ZorgfocuZ is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het 
onderzoek. Zij verwerken de resultaten. ZorgfocuZ behandelt deze resultaten altijd 
vertrouwelijk. De gemeente krijgt alleen een samenvatting van de anonieme resultaten. 
Het onderzoek kunt u zowel schriftelijk als digitaal invullen.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
“Delfzijl Kindcentrum Noord”

De gemeenteraad van de gemeente 
Eemsdelta heeft in de vergadering van 
17 februari 2021 het bestemmingsplan 
“Delfzijl – Kindcentrum Noord” gewijzigd 
vastgesteld. Dit bestemmingsplan regelt 
de realisatie van een Kindcentrum op 
een deel van het terrein dat op dit 
moment in gebruik is als plantsoen 
(De Wending). Op deze plek nabij het 
centrumgebied van Delfzijl Noord worden 
daarmee winkels, zorg, maatschappelijke 
voorzieningen, sport en een brede school 
tot een toekomstbestendig voorzieningen-
cluster gebundeld.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het gewijzigd 
vastgesteld bestemmingsplan liggen 
samen met de bijbehorende stukken van 
25 februari 2021 tot 8 april 2021 ter inzage 
in het gemeentehuis. Neem contact op 
met het Klant Contact Centrum via tele-
foonnummer 14 05 96. De genoemde 

stukken kunnen ook worden ingezien via 
ruimtelijkeplannen.nl. De digitale versie 
van het plan is de juridisch bindende ver-
sie. Bij een verschil tussen de digitale en 
de papieren versie geldt het digitale plan. 

Beroep
Als u tijdig zienswijzen heeft ingediend 
tegen het ontwerpbestemmingsplan 
“Delfzijl Kindcentrum Noord” dan kunt 
u van 25 februari 2021 tot 8 april 2021 
beroep instellen tegen het vaststellings-
besluit van de raad. Tegen de wijzigingen 
die in het plan zijn aangebracht bij de 
vaststelling ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan kan een ieder gedu-
rende deze termijn beroep instellen. 
U kunt beroep instellen door een be-
roepsschrift binnen genoemde termijn te 
sturen naar de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019 te 2500 EA Den Haag. Degene die 
tijdig beroep heeft ingesteld kan bij de 
Voorzieningenrechter bij de Raad van Sta-
te verzoeken een verzoek indienen voor 
een voorlopige voorziening.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u 
contact opnemen met de heer G. Nienhuis. 
Hij is bereikbaar via 06 21 48 70 09 of via 
gerrie.nienhuis@eemsdelta.nl.

Stadsbus Delfzijl gaat weer rijden
Net als de meeste buurtbussen in Groningen en Drenthe gaat ook de stadsbus 
Delfzijl vanaf 1 maart weer rijden. De bussen zijn inmiddels corona-proof gemaakt 
met kuchschermen en geavanceerde ventilatie. Bovendien zijn ze voorzien van een 
pinapparaat. Contant betalen kan niet meer. Het dragen van een mondkapje is 
verplicht. Hulp bij in- en uitstappen door de chauffeur is niet mogelijk door de 
afstandsmaatregel.

Woensdag 3 maart 2021

Wegwerkzaamheden

- �De�Duursumerweg in Loppersum is op 3 en 4 maart 
afgesloten. Volg de gele borden voor een omleidingsroute. 

Gezocht: leden klankbordgroep Hinderapp

De gemeente Eemsdelta zoekt samen 
met de gemeente Het Hogeland en de 
provincie Groningen inwoners die lid 
willen worden van de klankbordgroep 
Hinderapp. De hinderapp is voor inwoners 
die meldingen en/of klachten over geur 
en geluid van bedrijven willen doorge-
ven. Doel is een goed beeld te krijgen 
van de geur- en geluidsoverlast die in 
de gemeente wordt ervaren. Het is de 
bedoeling dat de Hinderapp in de loop 
van 2021 klaar is.

Samenstelling klankbordgroep
De ontwikkelaars van de Hinderapp willen 
van de leden van de klankbordgroep 
horen of zij met de ontwikkeling van de 
Hinderapp op de goede weg zijn. Met hen 
afstemmen wat gaat er goed, wat kan er 
beter. De klankbordgroep bestaat uit een 
vertegenwoordiging van verschillende 

partijen, zoals bedrijven, ondernemers, 
inwoners en vertegenwoordigers van 
bewoners- en belangenverenigingen op 
het gebied van bijvo orbeeld milieu, leef-
baarheid en dorpen en wijken. In de app 
kunt u volgen hoe de afhandeling van uw 
melding of klacht verloopt. 

Aanmelden
De klankbordgroep komt één keer in de 
2-3 maanden bijeen voor een overleg 
van 1,5 tot 2 uur. Deelnemers aan de 
klankbordgroep ontvangen een onkos-
tenvergoeding van de provincie. Wilt u lid 
worden? Meld u dan aan via gemeente@
eemsdelta.nl, met vermelding van ‘Hin-
derapp en t.a.v. Bertha Tamming’. Bij haar 
kunt u ook terecht voor meer informatie. 
Er is een beperkt aantal plekken beschik-
baar in de klankbordgroep. Bij te veel 
aanmeldingen wordt er geloot.

Eemsdelta opent coronaloket 
voor ondernemers

Ondernemers 
in Eemsdelta 
hebben het 

zwaar. De gemeente Eemsdelta heeft 
een speciaal loket geopend om hen 
extra te ondersteunen. Medewerkers 
van Economische zaken, Inkomen en 
het Ondernemershuis staan klaar om 
ondernemers te helpen in deze voor 
hen zo moeilijke omstandigheden. 
Dat kan bijvoorbeeld gaan over de 
aanvraag van regelingen, problemen 
met financiering, het zoeken naar 
nieuwe verdienmodellen of over 
initiatieven die ondernemers willen 
organiseren. Vanuit het coronaloket 
voor ondernemers worden de beste 
partners gezocht om de ondernemer 
verder te helpen. Te denken valt 

aan gemeentelijke teams voor 
bijvoorbeeld schuldhulpverlening en 
maatschappelijke ondersteuning. Maar 
het kan ook gaan om partners zoals de 
Kamer van Koophandel, het UWV, de 
provincie en banken. 

Bereikbaarheid van het coronaloket
Ondernemers kunnen op twee 
manieren contact zoeken met het 
gemeentelijke coronaloket. Via 
het telefoonnummer 14 05 96 of 
coronaloket@eemsdelta.nl kunt u 
zich aanmelden voor een gesprek 
over uw situatie. Bij dat gesprek is 
een medewerker van Economische 
zaken, van Inkomen en van het 
Ondernemershuis aanwezig. Deze drie 
personen helpen u verder! 
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Bekendmaking ambtshalve vertrek
uit Nederland

Van onderstaande personen hebben wij ambtshalve het vertrek uit Nederland
opgenomen op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie Personen:

Naam Voorletters Geboortedatum Datum verzending
Samba P. 11 november 1999 9 februari 2021
Visser J. 17 december 1990 9 februari 2021
Schreyner K.B.A. 28 november 1996 9 februari 2021
Popescu R.G. 16 september 1995 9 februari 2021
Gomez Moya G. 31 mei 1984 9 februari 2021
Gómez Moya I. 5 februari 2006 9 februari 2021
Sanjan G. 1 november 1975 11 februari 2021
Sanjan A. 13 oktober 1994 11 februari 2021
Mos G. 27 november 1986 11 februari 2021
Vişan V. 10 juni 1984 24 februari 2021
Vişan C. 13 februari 1986 24 februari 2021
Vişan S.M. 28 februari 2018 24 februari 2021
Khalouf L. 17 november 2010 24 februari 2021
Khalouf F. 10 februari 2013 24 februari 2021

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending een gemoti-
veerd bezwaarschrift bij het College van B en W indienen via Gemeente Eemsdelta, 
Postbus 15 9900 AA Appingedam.

Verkeersbesluiten
De gemeente Eemsdelta heeft een 
aantal verkeersbesluiten genomen. Voor 
meer informatie over de besluiten kunt u 
terecht bij team verkeer. Daarvoor kunt u 
bellen met telefoonnummer 14 05 96. 

Verkeersbesluit 2021-000
Het college heeft besloten om 2 
parkeerplaatsen naast een laadpaal 
te reserveren voor het opladen van 
elektrische auto’s. Het gaat om parkeer-
plaatsen aan de Solwerderstraat in 
Appingedam, vlak bij nummer 112.
Het besluit ligt van 24 februari tot 7 
april ter inzage in het gemeentehuis. U 

kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook 
is het besluit te vinden via officielebe-
kendmakingen.nl. Tot 7 april kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders. 

Verkeersbesluit 2021-001
Het college heeft besloten om een 
aslastbeperking en een gewichtsbe-
perking in te voeren. Dit geldt voor de 
Hoofdweg-Noord in Spijk, waar de weg 
over het Spijksterriet gaat.
Het besluit ligt van 25 februari tot 8 
april ter inzage in het gemeentehuis. U 
kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook 
is het besluit te vinden via officielebe-

kendmakingen.nl. Tot 8 april kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders.

Verkeersbesluit 2021-002
Het college heeft besloten om een 
aslastbeperking en een gewichtsbeper-
king in te voeren. Dit geldt voor de brug 
Wartumerklap in Borgsweer, waar de 
weg over het Termunterzijldiep gaat.
Het besluit ligt van 25 februari tot 8 
april ter inzage in het gemeentehuis. U 
kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook 
is het besluit te vinden via officielebe-
kendmakingen.nl. Tot 8 april kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 

bij het college van burgemeester en 
wethouders.

Verkeersbesluit 2021-003
Het college heeft besloten om een 
parkeerverbod in te voeren. Dit verbod 
geldt voor de Concordiastraat in Farm-
sum. Hier mag alleen nog maar in de 
parkeervakken worden geparkeerd.
Het besluit ligt van 25 februari tot 8 
april ter inzage in het gemeentehuis. U 
kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook 
is het besluit te vinden via officielebe-
kendmakingen.nl. Tot 8 april kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders.

Doe mee aan het EBG
Kenniscafé over online 
ondernemen

Wilt u ook een (volgende) stap maken 
met online ondernemen? Laat u inspire-
ren door voorbeelden uit de praktijk en 
tips van online marketing expert
Bart Joling van Ten Stripes! Meld u gratis 
aan voor het EBG Kenniscafé Online On-
dernemen op woensdag 3 maart van 

16.00 tot 17.15 uur. Het Kenniscafé wordt 
georganiseerd door Economic Board 
Groningen in samenwerking met Werk-
plaats Online Ondernemen Groningen 
(WOO-Groningen). U kunt zich gratis aan-
melden via economicboardgroningen.nl.
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Vergunnningen

Wilt u meer informatie over 
onderstaande 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 omgevings- 
vergunning
Het college heeft onderstaande aanvragen 
ontvangen voor de volgende omgevings-
vergunningen (datum is datum ontvangst):

- Appingedam: 19 februari 2021, voor het 
vervangen van een schoorsteen aan de 
Wilhelminaweg 10, 9901 CM;

- Delfzijl: 18 februari 2021, voor het kappen 
van 2 bomen (slechte conditie) aan de 
Botterlaan 1, 9934 EW;

- Delfzijl: 18 februari 2021, voor het 
bouwen van een woning aan het 
Winterpeil kavel 8 (postcode nog niet 
bekend);

- Delfzijl: 23 februari 2021, voor het 
bouwen van een nieuwe schuur aan 
de Wierdeweg 15, 9931 TC;

- Delfzijl: 23 februari 2021, voor het kappen 
van een boom aan de Stuurboordlaan 1, 
9934 JN;

- Godlinze: 24 februari 2021, voor 
versterking van Allersmaheerd aan 
de Peperstraat 14, 9908 PE;

- Holwierde: 24 februari 2021, voor 
het kappen van een berk aan de 
Nansumerweg 1, 9905 RA;

- Loppersum: 19 februari 2021, voor het 
realiseren van een aanbouw aan het 
Veldzicht 23, 9919 KH;

- Loppersum: 22 februari 2021, voor 
het bouwen van een garage aan de 
Kalkbranderij 3, 9919 CD;

- Wagenborgen: 24 februari 2021, voor 
het kappen van 118 bomen en bossages 
(i.v.m. verkaveling van de percelen) aan 
het Rehoboth nabij huisnummer 1 (Groot 
Bronswijk terrein) postcode onbekend;

- Woldendorp: 31 december 2020, voor 
het bouwen van een woning aan de 
A.E. Gorterweg 86, 9946 PE;

- ‘t Zandt: 19 februari 2021, voor een kleine 
wijziging op de verleende vergunning 
aan de Tuinbouwstraat 6, 9915 PM;

- ‘t Zandt: 22 februari 2021, het realiseren 
van een Bed & Breakfast aan de 
Hoofdstraat 12, 9915 PD;

- ‘t Zandt: 25 februari 2021, voor het 
verplaatsen van een inrit aan de 
Hoofdstraat 14, 9915 PD.

Verleende omgevings- 
vergunningen (reguliere 
procedure)
Het college heeft onderstaande omge-
vingsvergunningen verleend (datum is 
datum verzending):
- Appingedam: 8 februari 2021, voor het 

vervangen van de Groote Heektbrug 
tussen de Fivelkade en Bolwerk 
(postcode onbekend);

- Delfzijl: 23 februari 2021, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Fregatlaan 13, 9943 EA;

- Eenum: 23 februari 2021, voor het kappen 
van een boom (slechte conditie)aan de 
Hogeweg nabij huishummer 6, 9913 PE;

- Farmsum: 23 februari 2021, voor het 
verbouwen van een bedrijfsgebouw aan 
de Rondeboslaan 19, 9936 BJ;

- Lalleweer: 23 februari 2021, voor de 
POL inrichting ophogingslocatie aan de 
Warvenweg (postcode onbekend);

- Stedum: 4 februari 2021, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Hoofdstraat 24, 9921 PB;

- Westerwijtwerd: 23 februari 2021, voor 
het realiseren van 15 camperplaatsen aan 
de Dorpsweg 34, 9993 TK;

- ‘t Zandt: 1 februari 2021, voor het bouwen 
van een woning aan de Oosterstraat 35, 
9915 PN;

- ‘t Zandt: 23 februari 2021, voor het 
plaatsen van een tijdelijke woonunit aan 
de Hoofdstraat 84, 9915 PG;

- Zijldijk: 24 februari 2021, voor het wijzigen 
van de bestemming van een pand aan 
de Fivelweg 45, 9987 SH.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aanvra-
gen wordt verlengd met een termijn van 6 
weken (datum is datum ontvangst):
- Appingedam: voor het bouwen van een 

woning aan de Wilhelminaweg 6, 9901 
CM (30 december 2020);

- Delfzijl: voor het realiseren van een 
aanbouw aan de Prins Bernhardlaan 28, 
993 EK (5 januari 2021);

- Loppersum: voor het bouwen van drie 2 
onder 1 kap woningen aan het Tichelwerk 
(22 december 2020); postcode onbekend;

- Zeerijp: voor de nieuwbouw van het 
dorpshuis aan de Borgweg 9, 9914 PC (29 
december 2020). 

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 vergunning/ont-
heffing 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 besluit Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Het college van de gemeente Eemsdelta 
heeft in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht de omgevings-
vergunning verleend voor de sloop en her-
bouw van het achterhuis / de schuur aan 
de Solwerderstraat 15 te Appingedam. De 
vergunning bestaat uit het bouwen van een 
bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo), het 
slopen in een beschermd stads- of dorps-
gezicht (artikel 2.1, lid 1, sub h Wabo) en het 
verstoren of wijzigen van een gemeentelijk 
monument (artikel 2.2, lid 1, sub b Wabo).

Ter inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbeho-
rende stukken liggen van 4 maart 2021 
tot en met 14 april 2021 ter inzage bij de 
gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van 
de stukken kunt u een afspraak maken via 
eemsdelta.nl of telefonisch via 14 05 96.

Beroep
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na 
bekendmaking beroep worden aangete-
kend door belanghebbenden bij de recht-
bank Noord-Nederland, locatie Groningen, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. 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 Gronin-
gen.

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

Verleende omgevings- 
vergunning (uitgebreide 
procedure), Valgenweg 6 te 
Farmsum
Het college heeft de volgende omgevings-
vergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ver-
leend en verzonden aan de aanvrager:
- Valgenweg 6: 9936 HV Farmsum, 

Gebr. Borg B.V., 3 maart 2021.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn 
wel zienswijzen ontvangen. De beschik-
king is wel gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbesluit.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken lig-
gen vanaf 4 maart 2021 tot en met 6 weken 
later ter inzage bij: Gemeente Eemsdelta, 
Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

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 worden 
gevraagd. Het verzoek moet worden 
gedaan bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor 
zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding
De omgevingsvergunning treedt in werking 
op 14 april 2021, tenzij voor deze datum een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening is ingediend. In dat geval treedt 
de omgevingsvergunning pas in werking 
nadat op dit verzoek is beslist.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de gemeente Eemsdelta 
met telefoonnummer 14 05 96 of per e-mail 
gemeente@eemsdelta.nl.

Kennisgeving ontwerp- 
besluit Archeologische 
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, I. van Engelshoven, maakt be-
kend dat zij voornemens is in het kader van 
de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid, 
van de Monumentenwet 1988 en afdeling 
3.4 van de wet Algemene wet bestuurs-
recht voornemens is een archeologische 
monumentenvergunning te verlenen voor 
het dempen van een sloot t.b.v. de aanleg 
van een parkeerstrook: Termunten I-85 en 
I-261 (Rijksmonumentnummer 522122 / lo-
catie Borgsweer) te Borgsweer. In dit kader 
ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ter inzage van 4 maart tot en met 
14 april 2021 bij de gemeente Eemsdelta.

Zienswijzen
Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen 
inbrengen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan ons college. Zonder afspraak 
is het niet mogelijk om het gemeentehuis 
binnen te lopen en de stukken in te kun-
nen in verband met de geldende corona 
maatregelen. Kijk voor de laatste stand van 
zaken op eemsdelta.nl of bel 14 05 96 voor 
het maken van een afspraak.

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. 


