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

Losliggende stoeptegels? Meld het via eemsdelta.nl/meldpunt

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 raadscommissie 
vergadert
Op woensdag 10 februari 2021 vergadert 
de raadscommissie online om 20.00 uur. 
U kunt live meekijken via de website 
eemsdelta.nl/raad. 

Op de agenda
- Beeldkwaliteitsplan Opwierde
- In gesprek over de Omgevingswet
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 corona-
maatregelen niet aanwezig zijn om in te 
spreken. U kunt wel uw bijdrage over een 
onderwerp toesturen of digitaal inspre-
ken. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met 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 mailen 
aan de griffie. De tekst gaat naar alle 29 
commissieleden.

De raad vergadert
Op woensdag 17 februari 2021 vergadert 
de raad 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
- Instellen commissie onderzoek 

geloofsbrieven en installatie nieuw 
raadslid

- Vaststellen beeldkwaliteitsplan 
Opwierde

- Vaststellen bestemmingsplan 
Kindcentrum Delfzijl Noord

- Vaststellen Visie Eemsdelta is dichtbij
- Rijksbijdrage 2020 inzake niet 

gesprongen explosieven
- Onder voorbehoud: 

Begrotingswijzigingen

Benieuwd naar de stukken die hierbij 
horen? Kijk dan 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 raadsleden.

Volg ons ook op

 facebook.com/RaadEemsdelta

 instagram.com/RaadEemsdelta 

 twitter.com/RaadEemsdelta

  linkedin.com/company/
RaadEemsdelta 

De gebiedsregisseurs 
stellen zich aan u voor
De gemeente vindt het belangrijk om 
dicht bij 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 zij 
zich aan u voor.
Deze week: Jolanda Dijkhuis. 

Korte introductie Jolanda Dijkhuis
Jolanda Dijkhuis: “Als nieuwe gebieds-
regisseur ben ik op 1 januari aan de slag 
gegaan in de noordelijke en zuidelijke 
dorpen van de voormalige gemeente 
Delfzijl. Ik neem hiermee de werkzaam-
heden over van mijn collega’s Edwin 
Broekman en Klaas Bult. In september 
van vorig jaar ben ik gestart bij de ge-
meente Delfzijl met mijn werkzaamheden 
in de noordelijke dorpen. Daarvoor heb 
ik de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan 
in dezelfde rol bij de gemeenten Bedum, 
de Marne en het Hogeland. Vanuit mijn 
bedrijf Stroom! ben ik betrokken geweest 
bij de dorpsvisies van Spijk en Termun-
ten/Termunterzijl heb ik de fondsen-
werving gedaan voor het MFC in Spijk. Ik 
ben geboren, getogen en nu ook weer 
woonachtig in Bedum, maar mijn wortels 
liggen van oorsprong in Spijk.” 

Wat doet een gebiedsregisseur?
De gebiedsregisseur is het aanspreek-
punt voor de leefbaarheid in uw dorp. 
U kunt bij Jolanda Dijkhuis terecht voor 
vragen, ideeën, wensen of overige zaken. 
Zij werkt vooral als verbinder tussen de 
dorpen en de gemeente, helpt mee en 
faciliteert bewonersinitiatieven. Afhan-
kelijk van uw vraag, vervult zij de rol van 
vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, 
doorverwijzer of meedenker. Ze zal ook 
regelmatig aanwezig zijn op allerlei plek-
ken in de dorpen. Zodra het weer moge-
lijk is, gezien corona, zal Jolanda Dijkhuis 
de verschillende ontmoetingsplekken in 
de dorpen opzoeken. 

Contactgegevens Jolanda Dijkhuis
U kunt Jolanda Dijkhuis telefonisch be-
reiken via (06) 21 38 62 16 of via de mail: 
jolanda.dijkhuis@eemsdelta.nl. Ze werkt 
van maandag tot en met donderdag.
U kunt haar ook volgen via haar eigen 
Facebookpagina: gebiedsregisseur
gemeente Eemsdelta Jolanda Dijkhuis.

Informatie over het 
coronavirus

Klant Contact Centrum
De dienstverlening van de gemeente gaat 
zoveel mogelijk door, maar wel gericht op 
de écht noodzakelijke zaken. Wij werken, 
zoals gebruikelijk, alleen op afspraak. Het 
is niet mogelijk het gemeentehuis binnen 
te lopen. Is er iets dat niet uitgesteld kan 
worden, bel dan met 14 05 96. De mede-
werkers van het Klant Contact Centrum 
gaan dan samen met u op zoek naar een 
oplossing. In alle gevallen geldt: heeft u 
klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, 
keelpijn of koorts? Blijf thuis, mijd sociale 
contacten en houd 1,5 meter afstand van 
elkaar.

Extra maatregelen
- Draag een mondkapje. 
- Vermijd hand-op-hand contact. Betaal 

bij voorkeur met pin of uw mobiele 
telefoon.

- Kunt u alleen met contant geld 
betalen? Leg dit dan op de balie.

Wij vragen hiervoor uw begrip en mede-
werking. 

Meer informatie coronamaatregelen
Op eemsdelta.nl/corona vindt u de 
meest actuele informatie over onder 
andere onze dienstverlening, ondersteu-
ningsmaatregelen voor ondernemers, 
onderwijs, sportactiviteiten en welke 
maatregelen de gemeente heeft geno-
men. Kijk voor de basisregels en meer 
informatie op rijksoverheid.nl of op
veiligheidsregiogroningen.nl.

Woensdag 10 februari 2021

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

   youtube.com
zoekterm: gemeente Eemsdelta

Iets gevonden of verloren?
Ga naar eemsdelta.nl en help elkaar. 

Heeft u iets gevonden of bent u iets 
verloren? Meld het bij de gemeente. Gaat 
het om diefstal? Doe dan altijd aangifte bij 
de politie.

Iets gevonden?
- Meld het gevonden voorwerp via 

eemsdelta.nl/gevonden
- U kunt ervoor kiezen om het gevonden 

voorwerp zelf te bewaren of af te geven 
bij de gemeente. Wilt u het afgeven? 
Neem dan eerst contact op met het 
Klant Contact Centrum via: 14 05 96. 

- Bewaart u het voorwerp zelf? U krijgt 
dan een oproep van de gemeente als 
de eigenaar zich heeft gemeld.

- Hebt u een identiteitsbewijs of rijbewijs 
gevonden? 

- Neem dan contact op met de gemeente. 
U mag deze voorwerpen namelijk niet 
zelf bewaren.

Iets verloren?
- Kijk via eemsdelta.nl/verloren of uw 

voorwerp al is gevonden.
- Zo niet: meld het verloren voorwerp 

dan meteen aan.
- Als de gemeente uw verloren voorwerp 

denkt te hebben gevonden, krijgt u een 
oproep.



 

www.eemsdelta.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag - donderdag 8.30 tot 16.30 uur

Vrijdag 8.30 t0t 12.00 uur

CONTACTGEGEVENS
Wilhelminaweg 14, 9901 CM Appingedam

Postbus 15, 9900 AA Appingedam

  14 05 96
  gemeente@eemsdelta.nl

www.eemsdelta.nl

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

Losliggende stoeptegels? Meld het via eemsdelta.nl/meldpunt

Omgevingsvergunningen
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 omgevingsver-
gunning
Het college heeft onderstaande aanvra-
gen ontvangen voor de volgende om-
gevingsvergunningen (datum is datum 
ontvangst):
- 28 januari 2021,voor het slopen van een 

schuur aan de Lisstraat 8, 9903 BD te 
Appingedam;

- 29 januari 2021, voor het bouwen 
van een jongveestal aan de 
Hoeksmeersterweg 1A, 9918 TA te 
Garrelsweer;

- 1 februari 2021, voor het kappen van 18 
bomen t.b.v. het herinrichten van het 
terrein aan de Jachtlaan 50, 9934 JD 
te Delfzijl;

- 1 februari 2021, voor het kappen van 
een boom (slechte conditie) aan de 
Hogeweg nabij huisnummer 6, 9913 PE 
te Eenum;

- 1 februari 2021, voor het plaatsen van 
district station nabij Geefsweersterweg 
10, 9937 TV te Meedhuizen; 

- 2 februari 2021, voor het bouwen van 
een garage aan de Beukenlaan 50, 
9902 PE te Appingedam;

- 2 februari 2021, voor het plaatsen van 
een overkapping aan de Hondsdraf 14, 
9932 CL te Delfzijl;

- 3 februari 2021, voor de gedeeltelijke 
sloop en verbouw van de woning aan 
de Oosterwijtwerderweg 15, 9913 TB 
te Eenum.

 
Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande 
aanvragen wordt verlengd met een 
termijn van 6 weken (datum is datum 
ontvangst):
- voor het herstellen van de steilkant van 

de wierde Wirdum nabij Kerkeweg 38, 
9917 PG te Wirdum (8 december 2020);

- voor het plaatsen van 2 
transformatoren aan de Kanaalweg 
18, 9902 AN te Appingedam ( 10 
december 2020);

- voor het verlengen van de schuur 
achter het woonhuis aan de 
Oosterburen 8, 9991 NB te Middelstum 
(10 december 2020);

- voor het bouwen van een woning aan 
de Wierdeweg 2, 9912 PD te Leermens 
(16 december 2020);

- voor het bouwen van 22 woningen 
aan de Molenweg, Oosterstraat en 
Tuinbouwstraat, 9915 PJ te ‘t Zandt (17 
december 2020);

- voor het plaatsen van 7 tijdelijke 
woningen en 1 container aan het 
Patrijzenpad, 9934 EA te Delfzijl; 
(18 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.

Melding Activiteitenbesluit
Pompsterweg 2, kadastraal perceel-
nummer 799 sectie G, 9991 TJ te Mid-
delstum.  Everts Partycatering

Het college heeft de volgende melding 
op grond van het Activiteitenbesluit mili-
eubeheer ontvangen:
Kadastraal bekend als: gemeente Mid-
delstum, sectie G perceelnummer 799, 
Everts Partycatering,  oprichtingsmelding 
voor de nieuw te bouwen locatie van het 
partycateringbedrijf. 

Bezwaar
Tegen deze melding kan geen bezwaar 
worden ingediend. Deze publicatie 
betreft slechts een wettelijk verplichte 
bekendmaking.

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

Ontwerpbesluit verlenen 
omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure), 
Woldweg 13 te Appingedam
Het college is voornemens een omge-
vingsvergunning te verlenen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), aan:

- Woldweg 13, 9902 AA, TinQ Nederland 
B.V., 1 februari 2021.

Inzage
Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit 
ter inzage moeten leggen. Het ontwerp-
besluit en bijbehorende stukken liggen 
vanaf 11 februari 2021 tot en met 6 weken 
later ter inzage bij de gemeente Eems-
delta. Om de stukken in te zien kunt u 
een afspraak maken met de gemeente 
Eemsdelta, telefoonnummer 14 05 96.

Zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging kan ie-
dereen een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. 

Een schriftelijke zienswijze kun u sturen 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Eemsdel-
ta. Voor het geven van een mondelinge 
zienswijze vragen wij u om minimaal een 
week voor het einde van de terinzage-
legging een afspraak te maken met de 
gemeente Eemsdelta,

Beroep
Een beroepschrift tegen de definitieve 
omgevingsvergunning kunt u te zijner 
tijd alleen indienen als u belangheb-
bende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 
van de Algemene wet bestuursrecht en 
zienswijzen heeft ingebracht tegen het 
ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of 
u kunt aantonen dat u daartoe redelijker-
wijs niet in staat bent geweest.

Informatie
Voor nadere informatie kan contact 
opgenomen worden met de gemeente 
Eemsdelta, postbus 15, 9900 AA, Ap-
pingedam, telefoonnummer 14 05 96 of 
e-mail gemeente@eemsdelta.nl. 

Verleende omgevings- 
vergunning (reguliere 
procedure)
Het college heeft op 29 januari 2021 het 
volgende maatwerkbesluit verleend, 
op grond van de Wet milieubeheer, het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en de 
Activiteitenregeling milieubeheer, aan 
de aanvrager:

- Korendijk 5, 9915 TB te ‘t Zandt, 
maatwerkbesluit voor het lozen 
van hemelwater afkomstig van een 
bodembeschermende voorziening op 
of in de bodem, 29 januari 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Als u belanghebbende bent, kunt u te-
gen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit 
doen door binnen zes weken na de ver-
zenddatum van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift te richten aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Eemsdelta.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, be-
staat de mogelijkheid om daarnaast een 
verzoek tot het treffen van een voorlopi-
ge voorziening in te dienen bij de Voor-
zieningenrechter in Groningen (rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Groningen, 
afdeling Bestuurs¬recht, Postbus 150, 
9700 AD Groningen). Dit verzoek kan 
tevens digitaal worden ingediend bij de 
genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/ 
bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te 
beschikken over een elektronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Informatie
Voor nadere informatie kan contact 
opgenomen worden met de gemeente 
Eemsdelta, postbus 15, 9900 AA, Ap-
pingedam, telefoonnummer 14 05 96 of 
e-mail gemeente@eemsdelta.nl. 

Kennisgeving besluit 
Archeologische monumen-
tenvergunning
De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, 
beschikkende krachtens de artikelen 11, 
tweede lid, en 14, eerste lid, van de Mo-
numentenwet 1988 en afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht, gezien 
de aanvraag van de heer E.A. Kruidhof 
van Landschapsbeheer Groningen van 
8 september 2020, op grond van artikel 
11 van de Monumentenwet 1988, verleent 
hierbij een vergunning voor de volgende 
werkzaamheden op het perceel met de 
kadastrale aanduiding: Stedum E 273 
(Rijksmonumentnummer: 45974 / Locatie 
De Weer) bij Stedum, gemeente 
Eemsdelta.

- het frezen van een zestal stobben en 
het aanplanten van een zestal jonge 
bomen.

In dit kader ligt het besluit met bijbeho-
rende stukken ter inzage van 11 februari 
2021 tot en met 24 maart 2021 bij de ge-
meente Eemsdelta. Om de stukken in te 
zien kunt u een afspraak maken met de 
gemeente Eemsdelta, telefoonnummer 
14 05 96. U kunt tegen deze beschikking 
beroep instellen bij de sector bestuurs-
recht van de rechtbank Noord-Neder-
land, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 
Het beroepschrift moet binnen zes 
weken na de dag waarop de beschikking 
bij de gemeente ter inzage is gelegd aan 
de rechtbank worden gestuurd.

Het beroepschrift dient te zijn onderte-
kend en tenminste te bevatten: uw naam, 
adres, dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep is 
gericht en de gronden van het beroep.

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

een sloot (t.b.v. parkeerplaatsen) aan 
de Borgsweer 36, 9949 PB 
te Borgsweer;

- 2 februari 2021, voor het wijzigen van 
een gevel (kozijn) aan de Kniestraat 2, 
9901 AD te Appingedam;

- 2 februari 2021, voor het wijzigen 
van een voorgevel (kozijnen) 
aan de Kerkstraat 16, 9945 SE te 
Wagenborgen;

- 3 februari 2021, voor het vervangen 
van de raam- en deurkozijnen in de 
voorgevel aan het Tichelwerk 7, 9934 
LA te Delfzijl;

- 4 februari 2021, voor het bouwen van 
een woning aan het Slik 2, 9933 DC te 
Delfzijl;

Vergunningen

Gemeentenieuws
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Kennisgeving besluit 
Archeologische Monumen-
tenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, I. van Engelshoven, maakt 
bekend dat zij in het kader van de artike-
len 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de 
Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van 
de wet Algemene wet bestuursrecht een 
archeologische monumentenvergunning 
heeft verleend voor het plaatsen van een 
(kap)schuur:  Loppersum F1506 (Rijksmo-
numentnummer 45745 / Zeerijperweg 5) 
te Loppersum. In dit kader ligt het defini-
tieve besluit met bijbehorende stukken 
ter inzage van 11 februari tot 25 maart 
2021 bij de gemeente Eemsdelta. Om de 
stukken in te zien kunt u een afspraak 
maken met de gemeente Eemsdelta, 
telefoonnummer 14 05 96.

Tijdens de periode van terinzagelegging 
kunt u tegen de beschikking beroep 
instellen bij de sector bestuursrecht van 
de rechtbank Groningen, Postbus 933, 
9700 AX Groningen. Het beroepschrift 
dient te zijn ondertekend en tenminste te 
bevatten: uw naam, adres, dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is gericht en de gronden 
van het beroep.

Kennisgeving ontwerp 
besluit Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht, 
uitgebreide voorbereidings-
procedure
Het college is in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens een omgevingsvergunning 
te verlenen voor het wijzigen van de 

bestemming schuur aan de Delleweg 9 
te Stedum. 

De vergunning bestaat uit het bouwen 
van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub 
a Wabo) en het wijzigen/herstellen van 
een monument (artikel 2.1, lid 1, sub f 
Wabo). De aanvraag, het ontwerpbesluit 
en de bijbehorende stukken liggen van 11 
februari 2021 tot en met 25 maart 2021 ter 
inzage bij de gemeente Eemsdelta. Om 
de stukken in te zien kunt u een afspraak 
maken met de gemeente Eemsdelta, 
telefoonnummer 14 05 96.

Tijdens de periode van ter inzagelegging 
kunnen schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen worden ingebracht. Zij moeten 
worden gericht aan het college. Voor het 
inbrengen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken via telefoon-
nummer 14 05 96.

Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen 
verdere verspreiding van het co-
ronavirus, kunt u alleen voor nood-
zakelijke onderwerpen terecht in 
een van de gemeentehuizen. Het is 
hierdoor niet mogelijk om de aan-
vragen, 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 telefoonnum-
mer 14 05 96. De medewerkers van 
het KCC gaan met u op zoek naar 
een oplossing.

Vergunningen

Gemeentenieuws

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