Woensdag 27 Januari 2021

Gemeentenieuws
Informatie over het coronavirus

u op dan u van ons gewend bent. Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.
De contactgegevens van Sociaal Plein
Eemsdelta zijn:
Postbus 15, 9900 AA Appingedam
Telefoon: (0596) 63 90 10.
E-mail: sociaalplein@eemsdelta.nl

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.
Benieuwd naar de agenda en de stukken
die daarbij horen?
Kijk dan op eemsdelta.nl/raad.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met
de invoering van een avondklok, die geldt
vanaf zaterdag 23 januari 21.00 uur tot en
met dinsdag 9 februari 04.30 uur.
Tussen die tijden mag niemand op straat
zijn. Uitzonderingen gelden onder meer
voor mantelzorgers, mensen die hun
hond uitlaten en mensen die voor hun
werk op pad gaan. Als u op straat bent,
moet u een verklaring bij zich hebben
waaruit de noodzaak blijkt.

Als u voor werk of onderweg naar uw
werk buiten bent, moet u ook een werkgeversverklaring bij u hebben.
Met de avondklok en de andere nieuwe
regels wil het kabinet de verspreiding van
het coronavirus verder terugdringen, ook
vanwege de nieuwe varianten van het
virus. Kijk voor alle geldende maatregelen
op eemsdelta.nl/corona.

Spreekrecht
Op dit moment kunt u door de coronamaatregelen niet in de raadzaal aanwezig 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 691203. 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
facebook.com/RaadEemsdelta
instagram.com/RaadEemsdelta
twitter.com/RaadEemsdelta

Sociaal Plein
Eemsdelta
Per 1 januari zijn de drie gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Loppersum samengevoegd als gemeente Eemsdelta.
Het Sociaal Plein Eemsdelta is vanaf deze
datum de toegang tot het sociaal domein.

Afval scheiden in de
gemeente Eemsdelta
Hoe werkt de papierinzameling in de
gemeente Eemsdelta?
Vorige week zijn de coronamaatregelen
door het kabinet verder aangescherpt,
waaronder de invoering van de avondklok. De invoering heeft mogelijk gevolgen voor de papierinzameling in onze
gemeente. Kijk voor de meest recente
informatie over de papierinzameling op
eemsdelta.nl/corona.

Meldpunt Discriminatie
Bent u slachtoffer van discriminatie of
heeft u iets gezien wat u discriminerend
vindt? Meld het dan bij Discriminatie
Meldpunt Groningen. Dit kan op verschillende manieren:
- Bellen: telefoon (050) 549 87 02, op
werkdagen van 09.00-17.00 uur
- Online een melding doen op
discriminatiemeldpunt.nl
- Via een e-mail aan
info@discriminatiemeldpunt.nl

Hier kunt u terecht voor ondersteuning op
het gebied van zorg, jeugd & jongeren,Wmo en werk & inkomen. Ook de Damster
Zorgbalie is onderdeel van Sociaal Plein
Eemsdelta. Tijdens de samenvoeging was
de bereikbaarheid van het Sociaal Plein op
sommige momenten niet goed genoeg.
Dit had vooral een technische oorzaak. De
komende tijd gaan we aan de slag om de
achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Hierdoor nemen wij later contact met

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

De contactgegevens van de Damster
Zorgbalie zijn:
Stadshaven 23, Appingedam
Telefoon: (0596) 69 12 70
E-mail: info@damsterzorgbalie.nl

Subsidie voor
regulier onderhoud
karakteristieke panden
en gemeentelijke
monumenten (SOK)

De provincie Groningen heeft een
subsidie voor regulier onderhoud aan
karakteristieke panden en gemeentelijke
monumenten in de aardbevingsgemeenten ingesteld. Het budget is beschikbaar
gemaakt via het Erfgoedprogramma/
NPG. Inwoners van de gemeente Eemsdelta kunnen gebruik maken van deze
subsidie. De subsidie is voor particuliere
eigenaren van karakteristieke panden of
gemeentelijke monumenten.
Voorwaarden
Om van de subsidie gebruik te kunnen
maken, moet u aan enkele voorwaarden
voldoen. Kijk voor alle voorwaarden op
eemsdelta.nl/subsidiesok.
Meer informatie
Ga voor meer informatie naar
eemsdelta.nl/subsidiesok.Twijfelt u of u in
aanmerking komt voor een subsidie? Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met het Subsidieteam van de provincie
Groningen via telefoonnummer (050) 316
47 00 of via e-mailadres:
subsidies@provinciegroningen.nl.

Lees verder op de volgende pagina
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Vergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het college heeft onderstaande aanvragen ontvangen voor de volgende
omgevingsvergunningen
(datum is datum ontvangst):
- 14 januari 2021, voor het uitbreiden van
de zolderverdieping aan de
Ds. Christophoripad 9, 9901 TH
te Appingedam;
- 15 januari 2021, voor het aanleggen van
8 parkeerplaatsen en een uitweg aan
de Ubbenasingel 46, 9909 AR te Spijk;
- 15 januari 2021, voor het kappen van
een boom aan de Krewerderweg 2,
9911 TD te Oosterwijtwerd;
- 16 januari 2021, voor het plaatsen van
een schutting aan de Juffertoren 24,
9905 RK te Holwierde;
- 17 januari 2021, voor het bouwen van
een schuur en het wijzigen van het
bestemmingsplan aan de Stelterweg 4,
9908 PJ te Godlinze;
- 18 januari 2021, voor het realiseren van
een minicamping (10 camperplaatsen
en 3 chalets) aan de Stadsweg 24,
9917 PW te Wirdum;
- 18 januari 2021, voor het plaatsen van
een tuinhuis aan de Koetshuis 2,
9932 CG te Delfzijl;
- 18 januari 2021, voor het plaatsen
van een tijdelijke woonunit aan de
Westerweg 2, 9915 TG te ‘t Zandt;
- 19 januari 2021, voor het kappen van 2
bomen, aan de Grote Belt 36, 9933 GG
te Delfzijl;
- 20 januari 2021, voor het wijzigen
van het bestemmingsplan aan de
Snelgersmastraat 2, 9901 AA te
Appingedam;
- 20 januari 2021, voor het kappen van 2
bomen aan de Delfstraat 9 en 17, 9919
BE te Loppersum.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)
Het college heeft onderstaande omgevingsvergunningen verleend
(datum is datum verzending):
- 18 januari 2021, voor het bouwen van
een woning aan De Tip 4, 9901 KE te
Appingedam;
- 18 januari 2021, voor het bouwen
van 10 tijdelijke woonunits aan
de Dijkhuizenweg 7, 9903 AA te
Appingedam;
- 18 januari 2021, voor het wijzigen van
een inrit aan de Dijkhuizenweg 7, 9903
AA te Appingedam;
- 20 januari 2021, voor het plaatsen van
2 tiny houses aan de Bethesda 5, 9945
MG te Wagenborgen
- 21 januari 2021, voor het kappen
van een boom aan het Bolwerk,
achter huisnummer 7, 9901 GA te
Appingedam;
- 21 januari 2021, voor het kappen van 2
bomen, aan de Bredeweg 26, 9922 TB
te Westeremden;
- 21 januari 2021, voor het kappen van
4 bomen aan de Noorsestraat, naast
huisnummer 13 (groenstrook), 9933 NS
te Delfzijl;
- 21 januari 2021, voor het realiseren van
een bouwweg en het verbreden van
een uitweg (tijdelijk voor 3 jaar) langs
de Eemshavenweg en de Delleweg
te Middelstum.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande
aanvragen wordt verlengd met een
termijn van 6 weken (datum is datum
ontvangst):
- voor het Project Ophoging
Landbouwgronden aan de Warvenweg

nabij Lalleweer, kadastraal bekend(-e)
als gemeente Delfzijl, sectie N,
nummer 45903 (25 november 2020);
- voor het realiseren van een tijdelijke
woning nabij de Pompsterweg 4, 9991
CR te Middelstum (3 december 2020);
- voor het vervangen van een dak,
plaatsen van een dakkapel en het
verwijderen van de schoorsteen
aan het Schildkamp 8, 9946 RS te
Woldendorp (22 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/ontheffing u bezwaar maakt.
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 welstandscommissie 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.

Sociale media
Eemsdelta

Postadres
Postbus 15
9900 AA Appingedam

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

Online
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

Gemeentehuis Delfzijl
Johan van den Kornputplein 10
9934 EA Delfzijl

Gemeentehuis Appingedam
Wilhelminaweg 14
9901 CM Appingedam

Volgt u ons al via Facebook, Twitter,
Instagram en LinkedIn?

Melding openbare
ruimte

sticker op de lantaarnpaal. Het nummer bestaat uit 1 letter en 4 cijfers.

facebook.com/gemeenteeemsdelta

Heeft u een melding over bijvoorbeeld slechte bestrating, kapotte
verlichting, een riolering die zorgt voor
overstromende putten of het groenonderhoud? Dan kunt u dit melden
via eemsdelta.nl/meldpunt. Via het
meldpunt op de website kunt u met
uw mobiele apparaat gemakkelijk een
foto uploaden van uw melding.

Voor een dringende storing of een
melding waar uit veiligheidsoverwegingen direct actie op moet worden
ondernomen, kunt u bellen naar 14
05 96.

instagram.com/eemsdelta

Geef als het om kapotte straatverlichting gaat ook het lantaarnpaalnummer
door. Het nummer vindt u op een

twitter.com/eemsdelta

linkedin.com/company/
gemeente-eemsdelta

Molenweg 12
9919 AH Loppersum

app
De voormalige gemeenten Delfzijl
en Loppersum hadden een app. Met
de app kon u een melding doen over
de openbare ruimte. De apps doen
het niet meer. U kunt de app op uw
mobiele apparaat verwijderen.

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

Gemeentehuis Loppersum

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

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
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