Woensdag 17 februari 2021

Gemeentenieuws
Informatie over het coronavirus
Op eemsdelta.nl/corona vindt u de meest actuele informatie over de
coronamaatregelen 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.

Word energiecoach!

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 gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van
Eemsdelta. De komende weken stellen
zij zich aan u voor. Deze week: Edwin
Broekman.

Korte introductie Edwin Broekman
Edwin Broekman: “Mijn naam is Edwin
Broekman. Vanaf 1 januari 2021 ben ik
gebiedsregisseur voor de wijken en het
centrum in Delfzijl. Biessum en Uitwierde
horen hier ook bij. De afgelopen jaren was
mijn werkgebied Delfzijl-Noord en de
dorpen van oud Bierum. De komende tijd
maak ik graag kennis met de bewoners,
de buurt- of wijkverenigingen, organisaties en de ondernemers. Ik heb al kunnen
zien dat de bewoners veel mooie dingen
tot stand brengen in hun buurt of wijk. Samen met jullie ga ik graag aan de slag om
uw buurt nog fijner en prettiger te maken.
Er staat veel te gebeuren, bijvoorbeeld

de bouw van ongeveer 1000 nieuwe woningen voor de Delfzielsters die moeten
verhuizen uit Delfzijl-Noord. Als je al die
nieuwbouwlocaties bezoekt, ontdek je
hoe mooi en bijzonder de wijken in Delfzijl
zijn. Ook zie ik uit naar de samenwerking
met de ondernemers en de centrummanager in het centrum.”
Wat doet een gebiedsregisseur?
De gebiedsregisseur is het
aanspreekpunt voor de
leefbaarheid in uw wijk. U
kunt bij Edwin Broekman
terecht voor vragen, ideeën,
wensen of andere zaken.
Hij werkt vooral als verbinder tussen de wijken en
de gemeente, helpt mee
en faciliteert bewonersinitiatieven. Afhankelijk van
uw vraag, vervult hij de rol
van vraagbaak, wegwijzer,
ondersteuner, doorverwijzer of meedenker. Hij zal ook regelmatig
aanwezig zijn op allerlei plekken in de
wijken. Zodra het weer mogelijk is, gezien
corona, zal Edwin Broekman de verschillende ontmoetingsplekken in de wijken
opzoeken.
Contactgegevens Edwin Broekman
U kunt Edwin Broekman telefonisch bereiken via (0596) 63 93 99 of via de mail:
edwin.broekman@eemsdelta.nl. Edwin
werkt van maandag tot en met vrijdag,
met uitzondering van woensdagmiddag.
U kunt hem ook volgen via zijn eigen
Facebookpagina: Gebiedsregisseur
Delfzijlster Wijken.

Gemeente Eemsdelta zoekt samen met
de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier en de Groninger Energiekoepel
inwoners die energiecoach willen worden.
Dat zijn vrijwilligers die huiseigenaren
onafhankelijk advies geven over hoe hun
woning in stappen energiezuiniger kan
worden gemaakt. De gemeente Eemsdelta vindt het belangrijk dat inwoners de
gelegenheid krijgen zich meer bewust
te worden van de mogelijkheden van
energiebesparende maatregelen voor
hun woning.
Training en vrijwilligersvergoeding
Toekomstige energiecoaches krijgen na
aanmelding een gratis training aangeboden. De trainingen beginnen op 18
februari en 2 maart. Voorkennis is geen
vereiste; interesse in energiebesparing
wel. U krijgt een vrijwilligersvergoeding
van € 100,- per maand. Tot augustus van
dit jaar geven de vrijwilligers per week
ongeveer drie online of telefonische
energieadviezen. U kunt zelf aangeven
wanneer u beschikbaar bent.
Aanmelden
Wilt u als inwoner van de gemeente
Eemsdelta energiecoach worden?
Stuur dan een mail naar energiecoach@
grek.nl. Kijk voor meer informatie op de
website van de Groninger Energiekoepel:
grek.nl.

Junior Energiecoach:
doe mee!

Het spel start op 27 februari. Vijf weken
lang ontdekken kinderen van 7 tot 12 jaar
en hun ouders dat thuis energie besparen
niet ingewikkeld, saai of duur hoeft te
zijn. 15 tot 30 minuten per week gaat tvheld Varkentje Rund in de rol van Junior
Energiecoach met gezinnen op ontdekkingsreis. Elke week een nieuw filmpje,
met een nieuwe opdracht. Het leuke is:
deelname is gratis.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie, inschrijven
en een voorproefje op
juniorenergiecoach.nl/meedoen.

De raad vergadert
Op woensdag 17 februari 2021 vergadert
de raad digitaal 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. De agenda en de
stukken vindt u ook op deze website.
Volg ons ook op
facebook.com/RaadEemsdelta

Welke apparaten slurpen de meeste
stroom? Hoeveel lampen branden er in
uw huis?
Doe met uw gezin mee aan Junior
Energiecoach: een spel met leerzame
uitdagingen, puzzels, experimenten en

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

eemsdelta.nl

winacties. Zo ontdekken u en uw kinderen waar jullie energie en geld kunnen
besparen.

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

instagram.com/RaadEemsdelta
twitter.com/RaadEemsdelta
linkedin.com/company/
RaadEemsdelta

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

14 05 96
gemeente@eemsdelta.nl
eemsdelta.nl

Vergunnningen
Aanvragen en
vergunningen
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 omgevingsvergunning
Het college heeft onderstaande aanvragen ontvangen voor de volgende
omgevingsvergunningen (datum is datum
ontvangst):
- Appingedam: 4 januari 2021, voor het
kappen van 5 bomen (slechte conditie)
aan de Tjamsweersterweg 21, 9901 TB
- Appingedam: 9 februari 2021, voor
het plaatsen van dakramen aan de
Dijkstraat 53a, 9901 AN;
- Delfzijl: 7 februari 2021, voor het
realiseren van een uitweg aan de Grote
Belt 22, 9933 GG;
- Delfzijl: 10 februari 2021, voor het
plaatsen van handelsreclame aan de
Landstraat 58, 9934 BP;
- Farmsum: 8 januari 2021, voor het
bouwen van een bedrijfshal aan de
IJzerweg nabij nr 2, 9936 BM;
- Leermens: 7 februari 2021, voor het
realiseren van een uitweg (d.m.v. een
dam) aan de Tuindersweg 2, 9912 PG;
- Loppersum: 20 januari 2021, voor het
kappen van 1 boom aan de Delfstraat
tegenover huisnummer 9, 9919 BE
(aanvraag is gewijzigd);
- Loppersum: 4 februari 2021, voor het
plaatsen van 12 tijdelijke woningen en
1 container aan de Delleweg 9, 9919 TJ;

- Loppersum: 9 februari 2021, voor
het kappen van bomen aan de
Raadhuisstraat 6, 9919 AK;
- Middelstum: 10 februari 2021, voor het
vervangen van de handelsreclame aan
de Heerestraat 32, 9991 BG;
- Wagenborgen: 8 februari 2021, voor
het renoveren van de woning aan de
Hoofdweg 176, 9945 PL;
- Zeerijp: 4 februari 2021, voor het (her)
bouwen van het voorhuis en het
versterken van het achterhuis aan de
Eenumerweg 5, 9914 PT.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere
procedure)
Het college heeft onderstaande omgevingsvergunning verleend (datum is
datum verzending):
- Appingedam: 8 februari 2021, voor het
bouwen van een woning aan De Tip 3,
9901 KE.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt verlengd met een termijn
van 6 weken (datum is datum ontvangst):
- Appingedam: voor het bouwen van
een 2 onder 1 kap woning aan de
Vrijheidslaan 3, 9901 GR
(18 december 2020);
- Appingedam: voor het bouwen van 165
woningen (Opwierde-Zuid)
(18 december 2020);
- Appingedam: voor het bouwen van
een 2 onder 1 kap woning aan de
Vrijheidslaan 2, 9901 GR
(18 december 2020);

- Delfzijl: voor het plaatsen van plaatsen
van 7 tijdelijke woningen en 1 container
aan de de Welhaak 33a t/m 33g, 9934
EA (18 december 2020);
- Garrelsweer: voor het plaatsen van een
kleine windmolen aan de Wijmersweg
2, 9918 PA (18 december 2020);
- Holwierde: voor het bouwen van een
woning aan de Bansumerweg 31, 9902
PP Holwierde (16 december 2020);
- Loppersum: voor het bouwen van een
woning aan de Delfstraat 46, 9919 BG
(18 december 2020);
- Middelstum: voor het bouwen
van 8 staalbouw woningen aan de
Coendersweg, 9991 CC
(17 december 2020);
- Woldendorp: voor het bouwen van een
woning aan de Burg. Garreltsweg 23,
9946 PL (15 december 2020);
- ‘t Zandt: voor het bouwen van 10
woningen aan de Hink Oostingstraat,
9915 PW (17 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 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
Het college heeft de volgende melding
op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen:
- Delfzijl: Landstraat 64, 9934 BP,
oprichtingsmelding voor het oprichten
van een grillroom/restaurant.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie betreft
slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente Eemsdelta
via telefoonnummer 14 05 96 of via de
e-mail: gemeente@eemsdelta.nl.

Kennisgeving ontwerp
besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
uitgebreide voor-bereidingsprocedure
Het college heeft besloten dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens is een
omgevingsvergunning te verlenen voor
de aanvraag brandveilig gebruik RENN
4 Berjarijke aan de Olingermeeden 3 te
Appingedam. De vergunning bestaat uit
het in gebruik nemen van een bouwwerk
met het oog op de brandveiligheid (artikel
2.1, lid 1, sub d Wabo).

18 februari 2021 tot 2 april 2021 ter inzage
bij de gemeente Eemsdelta.
Tijdens de periode van ter inzagelegging
kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Zij moeten worden gericht
aan ons college. Voor het inbrengen van
een mondelinge zienswijze of het inzien
van de stukken kan een afspraak worden
gemaakt via eemsdelta.nl of telefonisch
via 14 05 96.

Kennisgeving ontwerp
besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college heeft besloten dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn een
omgevingsvergunning te verlenen voor
het brandveilig gebruiken van de IKC’s
aan de Olingermeeden 3 te Appingedam.
De vergunning bestaat uit het in gebruik
nemen van een bouwwerk met het oog
op de brandveiligheid (artikel 2.1, lid 1, sub
d Wabo).
De aanvraag, het ontwerpbesluit en
de bijbehorende stukken liggen van 18
februari 2021 tot 2 april 2021 ter inzage bij
de gemeente Eemsdelta.
Tijdens de periode van ter inzagelegging
kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Zij moeten worden gericht
aan ons college. Voor het inbrengen van
een mondelinge zienswijze of het inzien
van de stukken kan een afspraak worden
gemaakt via eemsdelta.nl of telefonisch
via 14 05 96.

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.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen van

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

eemsdelta.nl

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 eemsdelta.nl/meldpunt
CONTACTGEGEVENS
Wilhelminaweg 14, 9901 CM Appingedam
Postbus 15, 9900 AA Appingedam

14 05 96
gemeente@eemsdelta.nl
eemsdelta.nl

Woensdag 17 februari 2021

Afval scheiden in Eemsdelta
Eemsdelta bestond voorheen uit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
De inzameling van afval is nog niet samengevoegd. De gemeente Eemsdelta wil de
hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval verminderen. Door groente-, fruit- en
tuinafval, papier en karton, flessenglas, grofvuil, bouw- en sloopafval en textiel nog
beter te scheiden, ze in de juiste container te doen of weg te brengen naar inleverplekken is er minder restafval. De gescheiden afvalsoorten kunnen hierdoor beter
gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten.

Wij informeren u over de inzameling van papier, zodat u weet wanneer de
inzameling in uw dorp of wijk is. Kijk voor de meest actuele inzameldata
op eemsdelta.nl/afval.

Papierinzameling in de voormalige gemeente Appingedam
Op woensdag 10 maart is de eerstvolgende inzameling van papier in de voormalige gemeente Appingedam.
Op donderdag 11 maart gebeurt dit in de buitengebieden. Bij de inzameling zijn verenigingen, scholen en
organisaties betrokken. 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 vanaf 17.00 uur aan de weg. Papier en karton wat niet in de
container past, kunt u gebundeld naast de container aanbieden.
Zelf wegbrengen
U kunt zelf papier en karton wegbrengen naar onderstaande verzamelcontainers:
Voetbal Club (DVC) - parkeerterrein DVC Burgemeester Klauckelaan
• Damster
ASWA
Burgemeester
16
• Christelijk Mannenkoor Klauckelaan
Woldweg,
parkeerterrein
• Kerkrentmeesters Tjamsweer - TjamsweersterwegEendracht
21
•

Papierinzameling in de voormalige gemeente Loppersum
De papierinzameling wordt huis-aan-huis gedaan door verenigingen en scholen.
U kunt zelf papier en karton wegbrengen naar de verzamelcontainers.

Zaterdag 20 februari
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/Westerwijtwerd
Door Muziekvereniging Concordia.
Verzamelcontainer Muziekvereniging Concordia.
Zaterdag 20 februari
Westeremden
Door OBS Abt. Emo.
Verzamelcontainer parkeerplaats school Abt. Emo.
Zaterdag 27 februari
Loppersum
Door Prinses Beatrixschool Loppersum/Wilgenstee.
Huis-aan-huis van 11.00 tot ongeveer 13.30 uur.
Vrijdag 5 maart
Eenum
Door gezamenlijke Dorpsbelangen Eenum, Leermens
en Oosterwijtwerd. In de parkeerhaven langs de weg
ter hoogte van Schoolweg 19 en huis-aan-huis.
Zaterdag 6 maart
Leermens/Oosterwijtwerd
Door gezamenlijke Dorpsbelangen Eenum, Leermens
en Oosterwijtwerd. In de parkeerhaven langs de weg
ter hoogte van Schoolweg 19 en huis-aan-huis.
Dinsdag 9 t/m donderdag 11 maart
Zijldijk
Door vereniging Dorpsbelangen Zijldijk.
Verzamelcontainer Fivelweg 65-71.

Zet de papiercontainer op de inzameldagen vanaf
17.00 uur aan de weg. Papier en karton wat niet in
de container past kunt u gebundeld naast de
container aanbieden.
Op eemsdelta.nl/afval ziet u in de persoonlijke
afvalkalender wanneer welk soort afval, zoals papier
en karton, wordt ingezameld.

Papierinzameling

Zaterdag 20 februari
Garrelsweer/Winneweer/Wirdum
Door WGJ Garrelsweer. Huis-aan-huis.

Papierinzameling in de voormalige
gemeente Delfzijl

Zaterdag 13 maart
Loppersum
Door Gereformeerde Kerk.
Huis-aan-huis.
Vrijdag 19 maart
Stedum
Door Gereformeerde Kerk. Papier wordt opgehaald als
het aan de weg staat vanaf 09.30 uur.
Woensdag 24 en donderdag 25 maart
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/Westerwijtwerd
Door GBS Klim-op.
Verzamelcontainer achter de kerk 'de Damstee'.
Vrijdag 26 en zaterdag 27 maart
't Zandt en de straten Westerweg, Terhornseweg,
Boslaan, Schatsborgerweg, Omtadaweg, Korendijk
en de Zijldijksterweg
Door OBS de Zandplaat. Huis-aan-huis.
Zaterdag 27 maart
Garsthuizen/Startenhuizen
Door diverse verenigingen.
Verzamelcontainer dorpsplein voor 't Binhoes en
huis-aan-huis.
Zaterdag 3 april
Zeerijp
Door voetbalvereniging de Fivel. Huis-aan-huis.
Gehele jaar
Verzamelcontainer Wijmersweg 67 Loppersum.
Gehele jaar
Verzamelcontainer parkeerplaats bij sporthal
Hippolytushal, Middelstum. Niet in weekenden,
tijdens vakanties en feestdagen.
Dan is de container dicht.

Woensdag 17 februari
Wagenborgen en omstreken
Akeleistraat
Bijmoldslaan
Boslaan
Bremstraat
De Berken
De Borgen
De Eiken
De Elzen
De Hoogte
De Linden
De Wilgen
Familie Bronsweg
G. Boelmanweg
H.L. Emmensweg
Heemweg
Hibiscusstraat
Hondshalster
Hoofdweg
Kerkstraat
Klokkenborg
Kloosterlaan
Kokslaan
Kopaf
Kosterij
Kwelders
Meerweg
Menterne
Oosterweren
Scheve Klap
Stolderijweg
Tolhek
Tonnistil
Troostlaan
Verbindingsweg
Zomerdijk
Zuidbulten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 18 februari
Inhaalroute Woldendorp,
Termunten, Termunterzijl
en omstreken
A.E. Gorterweg
Abel Olsderweg
AE-weg
Antoni Verburghwijk
Baamsum
Binnen A.E.
Bongiusweg
Borgsweer
Burg. Garreltsweg
Dallingeweersterweg
De Vennen
De Zijlen
Eemslaan
Groenelaan
H. Berrelkampstraat
Heemweg
Houwerdastraat
Joh. Herwagiusstraat
Kenninckweg
Kerkpad
Klapsterweg
Klein Leger
Lalleweer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coendersbuurt
• Mello
Munster
• Oude Dijk
• Petrus Muntinghepad
• Reiderwolderpolder
• Schepperbuurt
• Schildkamp
• Schoolpad
• Stutenstreek
• Trambaan
• Wartumerweg
• Zuster Dijkemaweg
• Zwaagweg
•

Donderdag 18 februari
Bierum en omstreken
Bakkersstraat
Binnenweg
Borgsingel
Bredeweg
Dr. Poelmanweg
Hereweg
Heruma
Holwierderweg
Hoogwatum
Kerkstraat
Krommeweg
Luingaweg
Maneil
Molenlaan
Nieuwstad
Oudedijk
Schipperslaan
Schoolpad
Smidslaan
Spijksterweg
Torenlaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 20 februari
Godlinze/Losdorp
en omstreken
Allersmaweg
Barnjeweg
Fraeilemaweg
Godlinze Oudedijk
Hoofdweg
Hooiweg
Korenhornsterweg
Krommeweg
Maarhuizerweg
Molenweg
Peperstraat
Porhörn
Provincialeweg
Rengersweg
Schafferweg
Sintelpad
Stelterweg
Terpweg
Westendorpweg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eemsdelta.nl/afval
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Inzameling klein chemisch afval
In de voormalige gemeente Appingedam
Vanaf woensdag 24 tot en met vrijdag 26 februari kunt u klein chemisch afval (kca)
inleveren bij de chemokar. Zet voor afhalen de afvalkalender voor het raam.
De chemokar rijdt tussen 8.30 en 15.00 uur. Daarna staat de chemokar deze week
tussen 15.15 en 15.45 uur op een vaste standplaats, zoals op woensdag aan de
parkeerplaats Kattendiep, donderdag aan het Harddraversplein en op vrijdag op
de parkeerplaats aan het Overdiep. Lever het afval op de aangegeven inzameltijd
in en laat het niet onbeheerd liggen.

In de voormalige gemeente Loppersum
Op 16 maart kunt u klein chemisch afval (kca) aan huis laten ophalen door
de chemokar.
Meld uiterlijk 5 maart uw kca aan via info@afvalbeheernoordgroningen.nl
of telefonisch via 0595 42 31 90.

In de voormalige gemeente Delfzijl
Vanaf maandag 1 tot en met vrijdag 5 maart kunt u klein chemisch afval (kca)
inleveren bij de chemokar. De halteplaatsen en inzameltijden vindt u op
eemsdelta.nl/afval. Lever het afval op de aangegeven inzameltijd in en laat
het niet onbeheerd liggen.

Afvaloverslagstation Kloosterlaan, Farmsum
Inwoners van de voormalige gemeenten Appingedam en Delfzijl kunnen
klein chemisch afval (kca), zoals batterijen en accu's tijdelijk inleveren bij het
Afvaloverslagstation Kloosterlaan aan de Warvenweg 15 in Farmsum. Dit kan
op dinsdag 23 februari vanaf 7.30 tot 15.00 uur. Deze mogelijkheid is tijdelijk,
omdat het kca-depot in Appingedam vanwege de coronacrisis voorlopig
gesloten blijft. Meer informatie over kca vindt u op eemsdelta.nl/afval.

Milieustraat Usquert
Inwoners van de voormalige gemeente Loppersum kunnen dagelijks kca
naar de Milieustraat in Usquert brengen. De openingstijden: elke werkdag
van 08.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 08.00 tot
12.00 uur.

Kijk voor meer informatie op eemsdelta.nl/afval
Heeft u vragen over afval scheiden?
Mail dan naar afvalscheiden@eemsdelta.nl

eemsdelta.nl/afval

