Woensdag 20 Januari 2021

Gemeentenieuws
Informatie over het coronavirus

Landenbuurt, Schrijversbuurt,
deel Kwelderland en Kustweg

12 januari 2021

Papierinzameling

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Groepen
Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Niet-essentiële winkels dicht.

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onderwijs en kinderopvang*

Contactberoepen

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Vervoer en reizen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Sport
Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.

Bestellen bij restaurants mogelijk.
Binnensportlocaties dicht.

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.
Kinderopvang dicht.
Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Evenementen verboden.
Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Het kabinet heeft besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari
in lockdown blijft. Dat betekent dat we
onze contacten zo veel mogelijk moeten
beperken zodat het virus zich minder snel
kan verspreiden. Daarmee houden we de
zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf
25 januari geheel open kunnen.

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

van nieuwe varianten van het coronavirus.
Het kabinet laat daarnaast onderzoeken
of extra maatregelen, zoals een avondklok, nodig zijn.
Kijk voor meer informatie over de coronamaatregelen op onze website
eemsdelta.nl/corona.

Aanpak overlast roeken in Appingedam
In delen van Appingedam hebben mensen veel overlast van roeken (kraaiachtige
vogels). Het gaat onder andere om de
plekken aan de Barrage, bij begraafplaats
Rusthof, kerk Tjamsweer en de Wierde.
Op deze plekken gaat de gemeente Eemsdelta de roeken verjagen. De
werkzaamheden hiervoor starten half
januari en duren tot ongeveer half maart.
Het verjagen gebeurt op twee manieren.
Eerst worden de nesten verwijderd en
worden bomen gesnoeid. De nesten worden verplaatst naar een locatie buiten de
bebouwde kom. Daarna gaat een groep
verjagers vlak voor zonsopkomst en vlak

na zonsondergang regelmatig de roeken
verjagen. Dit doen zij met felle zaklampen. Lees meer over de aanpak op
www.eemsdelta.nl.

Hoe werkt de papierinzameling in de
voormalige gemeente Appingedam?
Op woensdag 27 januari is de inzameling
van papier in de voormalige gemeente
Appingedam. Op donderdag 28 januari
gebeurt dit in de buitengebieden. In de
afvalkalender die u thuis hebt ontvangen
en in de persoonlijke afvalkalender op
eemsdelta.nl/afval ziet u wanneer welk
soort afval, zoals papier en karton, wordt
ingezameld. Zet de papiercontainer op
de aangegeven datum vóór 17.30 uur aan
de weg. Papier en karton wat niet in de
container past kunt u gebundeld naast de
container aanbieden.
Hoe werkt de papierinzameling in de
voormalige gemeente Loppersum?
Papier en karton wordt aan huis opgehaald door verenigingen en scholen.
Meer informatie over de inzameldata
volgt.
Hoe werkt de papierinzameling in de
voormalige gemeente Delfzijl?
Vanaf woensdag 20 tot en met zaterdag
30 januari is de inzameling van papier in
onderstaande dorpen en wijken van de
voormalige gemeente Delfzijl. Op eemsdelta.nl/afval ziet u in de persoonlijke
afvalkalender wanneer welk soort afval,
zoals papier en karton, wordt ingezameld.
Zet de papiercontainer op maandag tot
en met vrijdag vanaf 17.00 uur aan de
weg. Op zaterdag kan dit vanaf 07.00 uur.
Papier en karton wat niet in de container
past kunt u gebundeld naast de container
aanbieden.
Delfzijl centrum
Woont u in het centrum van Delfzijl en
heeft u geen papiercontainer aan huis?
Dan kunt u papier in dozen of gebundeld
aan de weg blijven zetten.
Hoogbouw
Het aanbieden van papier bij hoogbouw,
zoals flats en appartementen, gebeurt
met een verzamelcontainer of in dozen
gebundeld aan de weg. Voor bewoners
van flats of appartementen die nu al papier aan de weg zetten verandert er niets.

Inzameldata
Donderdag 21 januari
Fivelmonde, Fivelzigt en Dethmerseiland
Zaterdag 23 januari
Spijk en omstreken
Maandag 25 januari
Scheepvaartbuurt en deel Tuikwerderrak
(oostzijde Hogelandsterweg), Bornholm,

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

www.eemsdelta.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag - donderdag 8.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 8.30 t0t 12.00 uur

Dinsdag 26 januari
Doklanden en Centrum Delfzijl, Polarisbuurt, Vestingbuurt en Kustweg
Donderdag 28 januari
Steenbakkersbuurt en deel Tuikwerderrak
(achter voormalig ziekenhuis)
Vrijdag 29 januari
Holwierde, Krewerd en omstreken

Wegwerkzaamheden
De gemeente werkt aan wegen, bruggen en langs waterwegen. Daar kan het
verkeer soms last van hebben. Op deze
pagina lees je welke werkzaamheden wij
uitvoeren.
De Woldbrug in Appingedam is afgesloten tussen dinsdag 26 januari 08.00 uur
en woensdag 27 januari 17.00 uur. Volg de
gele borden voor de omleiding.

De raad vergadert
Op woensdag 27 januari 2021 vergadert
de gemeenteraad 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.
Op de agenda
- Onderzoek geloofsbrieven en
beëdiging nieuwe raadsleden;
- Benoemingen en aanwijzing leden en
vertegenwoordigers commissies en
Gemeenschappelijke Regelingen;
- Verordening commissie
bezwaarschriften voor een aantal
regelingen op het gebied van werk en
inkomen.
Benieuwd naar de complete agenda en
de stukken die daarbij horen?
Kijk dan op eemsdelta.nl/raad.
Spreekrecht
Op dit moment kunt u door de coronamaatregelen niet in de raadzaal aanwezig
zijn om mee te praten.
Lees verder op de volgende pagina

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
Een lantaarnpaal die het niet doet? Een gat in het wegdek?
Losliggende stoeptegels? Meld het via www.eemsdelta.nl/meldingen
CONTACTGEGEVENS
Wilhelminaweg 14, 9901 CM Appingedam
Postbus 15, 9900 AA Appingedam

14 05 96
gemeente@eemsdelta.nl
www.eemsdelta.nl
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U kunt wel uw bijdrage over een onderwerp toe sturen. Hiervoor kunt u contact
opnemen via griffie@eemsdelta.nl of
0596 69 12 03. Vergeet via e-mail niet uw
naam en telefoonnummer te vermelden
zodat wij contact 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 raadsleden.
Volg ons ook op

inwoners die te maken hebben met
stress, rouw en eenzaamheid.
Tijdens de workshop wordt er aandacht
besteed aan het thema ‘geluk en welbevinden’ en welke invloed u hierop zelf
kunt uitoefenen. Hoe gaat u bijvoorbeeld
om met situaties waar u niet voor gekozen hebt of waar u niet direct invloed op
kunt uitoefenen? Hoe bewaart u uw eigen
balans in privé en werk, in zorgen voor
de ander en voor uzelf, bij inspanning en
ontspanning?

facebook.com/RaadEemsdelta
instagram.com/RaadEemsdelta
twitter.com/RaadEemsdelta

Workshop ‘Je
eigen invloed
op geluk en
welbevinden’
Op dinsdag 9 februari kunt u als inwoner
van de gemeente Eemsdelta een digitale
workshop volgen over ‘Je eigen invloed
op geluk en welbevinden’. De workshop
begint om 19.30 uur en is bedoeld voor

Monique Wijffels en Anton Roerdink,
preventiewerkers van Lentis, gaan hierover met u in gesprek. Ook besteden zij
aandacht aan wensen om te veranderen
en welke stappen u hierin kunt maken.
Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich tot uiterlijk
woensdag 3 februari opgeven via Cadanz
Welzijn, telefoonnummer (0596) 74 50 24
of via de mail info@cadanzwelzijn.nl.
Dan krijgt u ook meer informatie over hoe
u de workshop kunt volgen. Na afloop
van de workshop op 9 februari kunt u zich
opgeven voor de cursus ‘Word Psychisch
Fitter’, die dit jaar ook nog plaatsvindt.

Vergunningen
Aanvragen
omgevingsvergunning
Het college heeft onderstaande aanvragen ontvangen voor de volgende
omgevingsvergunningen
(datum is datum ontvangst):
- 7 januari 2021, voor het vervangen
van de kozijnen, de dakgoten en de
dakramen aan de Marialaan 2 9992 TV
te Huizinge;
- 7 januari 2021, voor het wijzigen van
de gevel en het splitsen van het
pand aan de Dijkstraat 68, 9901 AV te
Appingedam;
- 7 januari 2021, voor het plaatsen van
10 tiny-houses aan de Eendrachtstraat
naast nummer 21, 9902 AK te
Appingedam;
- 8 januari 2021, voor het uitbreiden van
een ligboxenstal aan de Alberdaweg
52, 9901 TA te Appingedam;
- 8 januari 2021, voor het milieu neutraal
veranderen van de inrichting van het
bedrijf aan de Loodweg 3, 9936 BN te
Farmsum;
- 11 januari 2021,voor het aanleggen
van een vijver ten behoeve van een
showcase garnalen opkweek tussen
de Dubbele Dijk bij Bierum;
- 11 januari 2021, voor het slopen van de
achterbouw aan de Dijkstraat 51, 9901
AN te Appingedam;
- 11 januari 2021, voor het plaatsen van
een tuinschuur aan de Zomerpeil 6,
9933 DH te Delfzijl;
- 11 januari 2021, voor het vervangen van
een schoorsteen aan de Burchtstraat
20, 9991 AB te Middelstum;

Help mee om uw wijk
veiliger te maken
Iedereen wil zich veilig voelen in
huis, op het werk en op straat. Helaas hebben we soms te maken met
overvallen, inbraken en geweld. Vaak
kennen slachtoffers en daders elkaar.
Weet u iets over een misdaad, maar
wilt u anoniem blijven? Meld het dan
bij Meld Misdaad Anoniem. Dankzij dit
meldpunt kan de politie elke dag 5
verdachten oppakken. Zo maken we
samen onze wijk veiliger!
Meld Misdaad Anoniem:
- is onafhankelijk (geen politie);
- ziet uw telefoonnr. of IP-adres niet;
- slaat uw gegevens niet op;
- is 24/7 online;
- is elke dag telefonisch bereikbaar.
Kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl
of bel naar 0800-7000.

Postbus 15
9900 AA Appingedam

Telefoonnummers
14 05 96 (zonder netnummer)
Vanuit het buitenland: 0031 596 63 99 00

Online
www.eemsdelta.nl
gemeente@eemsdelta.nl

Openingstijden
Maak vóór uw bezoek een afspraak.
Maandag tot en met donderdag:
08.30 - 16.30 uur
Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur

Verlenging beslistermijn

- 11 januari 2021, voor het verlengen van
de tijdelijke vergunning aan het Zwet 1,
9932 AA te Delfzijl;
- 12 januari 2021, voor het plaatsen
van een schutting op de inrit aan
de Prinsesseweg 30, 9901 HJ te
Appingedam;
- 13 januari 2021, voor de verbouw van
een warehouse aan de Valgenweg 1 - 3,
9936 HV te Farmsum;
- 13 januari 2021, voor het bouwkundig
versterken van de woning aan
de Wijmersweg 69, 9919 BK te
Loppersum;
- 13 januari 2021, voor het realiseren van
een kade aan de IJzerweg 2, 9936 BM
te Farmsum.

De beslistermijn voor onderstaande
aanvragen wordt verlengd met een
termijn van 6 weken (datum is datum
ontvangst):
- voor het splitsen van een woning
aan de Heerestraat 2, 9991 BG te
Middelstum (18 november 2020);
- voor het (her)bouwen van een woning
aan het Stenenpad 6, 9905 PK te
Holwierde (29 november 2020).

Verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

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/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.

Het college heeft onderstaande omgevingsvergunningen verleend
(datum is datum verzending):
- 12 januari 2021, voor het wijzigen
van de gevel (voordeur) aan de G.
Boelmanweg 3, 9945 RE
te Wagenborgen;
- 13 januari 2021, voor het verbouwen
van een woning (opbouw en interne
verbouwing) aan de Stationsstraat 32,
9901 BM te Appingedam;
- 13 januari 2021, voor het plaatsen van 2
kleine windmolens aan de Barnjeweg
1, 9908 TE te Godlinze.

Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen verdere
verspreiding van het coronavirus, 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 telefoonnummer 14 05 96. De medewerkers
van het KCC gaan met u op zoek naar
een oplossing.

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

www.eemsdelta.nl

Postadres

OPENINGSTIJDEN
Maandag - donderdag 8.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 8.30 t0t 12.00 uur

Gemeentehuis Delfzijl
Johan van den Kornputplein 10
9934 EA Delfzijl

Gemeentehuis Appingedam
Wilhelminaweg 14
9901 CM Appingedam

Gemeentehuis Loppersum
Molenweg 12
9919 AH Loppersum
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