Woensdag 24 maart 2021

Gemeentenieuws
> Voorbereidingsbesluit Bierum, locatie
Luingaborg.
> Fusie scholen in kindcentrum Tuikwerd
> Vaststellen aangevulde Verordening
commissie bezwaarschriften algemene
zaken Eemsdelta 2021.
> Bekrachtiging geheimhouding
documenten informatiebeveiliging.

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.

Coronaloket voor ondernemers
Voor ondernemers heeft de
gemeente Eemsdelta in coronatijd
een speciaal loket geopend: het
coronaloket. Via dit loket kunt
u extra ondersteuning krijgen.
Medewerkers van Economische
zaken, Inkomen en het
Ondernemershuis zijn beschikbaar
om bijvoorbeeld te helpen bij
de aanvraag van regelingen,
problemen met financiering,
het zoeken naar nieuwe
verdienmodellen of initiatieven
die u wilt organiseren. Zij zoeken
met u mee naar de beste partners
om u verder te helpen, zoals de

Kamer van Koophandel, het UWV,
de provincie en banken, maar
ook bij schuldhulpverlening en
maatschappelijke ondersteuning.
Bereikbaarheid van het
coronaloket
U kunt zich aanmelden voor een
gesprek via:
- telefoonnummer 14 0596
- coronaloket@eemsdelta.nl
Bij dit gesprek zijn medewerkers
van Economische zaken, Inkomen
en het Ondernemershuis aanwezig.
Zij helpen u verder!

De raad vergadert
Op woensdag 31 maart 2021 vergadert de
gemeenteraad om 19.30 uur.
Kijk live mee
Door de coronamaatregelen is het niet
mogelijk voor belangstellenden om
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
> Installatie nieuw raadslid de heer
Dennis Vijver.
> Verordening onroerendezaakbelasting
(OZB) 2021 en verordening
compensatieregeling.
> Verordening reclamebelasting
Eemsdelta 2021.
> Verhoging investeringskrediet
herontwikkeling pand Landstraat 44
Delfzijl voor het project Wonen met
een Plus.
> Vaststelling beeldkwaliteitsplan,
grondexploitatie en gewijzigd
bestemmingsplan “Delfzijl
Vestingbuurt”.

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 in te spreken. U kunt wel
digitaal inspreken of een bijdrage mailen.
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 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

Cursus omgaan met stress
De gevolgen van gaswinning en
aardbevingen hebben invloed op de
inwoners van de gemeente Eemsdelta.
Ervaart u hierdoor stress? Cadanz
Welzijn biedt hulp.

Werkzaamheden
Schoonmaken steigers
Stadshaven
Vanaf donderdag 25 maart begint aannemer Kuurman met het schoonmaken en
nabehandelen van de afmeersteigers in
de Stadshaven in Appingedam.
Hoe lang duren de werkzaamheden?
We verwachten dat de werkzaamheden
tot uiterlijk vrijdag 2 april duren. Dit is
mede afhankelijk van de weersomstandigheden.
Wat betekent dit voor het verkeer?
Door het reinigen met een hogedrukspuit
spat water en vuil op. De scheepvaart
kan hier last van hebben. Hou daarom
voldoende afstand.

Hebt u vragen?
Dan kunt u overdag bellen met brugwachter/havenmeester de heer H.
Steigenga via telefoonnummer 14 0596
(zonder netnummer).
Duursumerweg afgesloten
In verband met het plaatsen van dakgoten en dakpannen is de Duursumerweg in
Loppersum afgesloten op:
- 29 maart van 06.30 uur – 15.00 uur
- 30 maart van 06.30 uur – 15.00 uur

Tijdens een cursus van zes
bijeenkomsten leert u hoe u kunt
omgaan met stress en hoe u stress
kunt verminderen. Door hieraan mee te
doen verlaagt u het risico op eventuele
gezondheidsklachten.
De cursus is voor 6 tot 12 deelnemers.
De bijeenkomsten zijn op maandag van

Opgave
U kunt zich tot uiterlijk woensdag
7 april opgeven. Dit kan bij Cadanz
Welzijn via info@cadanzwelzijn.nl of
door te bellen naar (0596) 74 50 24.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Plecht Vos via:
088 - 588 6000.

Vanwege het coronavirus werken wij op dit moment alleen op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0596 (zonder netnummer).

eemsdelta.nl

13.00 tot 15.00 uur aan de Burgemeester
Klauckelaan 16 in Appingedam.
De cursus is gratis. Koffie en thee zijn
voor eigen rekening. Bij voldoende
aanmeldingen start de eerste
bijeenkomst op maandag 12 april.
De andere bijeenkomsten zijn op 19 en
26 april en op 3, 10 en 17 mei.

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 0596
gemeente@eemsdelta.nl
eemsdelta.nl

Vergunningen
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 0596. De
medewerkers van het KCC gaan met u
op zoek naar een oplossing.

Wilt u meer informatie over
onderstaande aanvragen en
vergunningen? Bel dan naar
14 0596.
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 omgevingsvergunningen
Het college heeft onderstaande aanvragen
ontvangen voor de volgende omgevingsvergunningen (datum is datum ontvangst):
- Appingedam: 9 februari 2021, voor het
realiseren van een uitbouw aan de
Jan Leugsstraat 32, 9901 JM;
- Appingedam: 15 maart 2021, voor
het bouwen van 10 bergingen aan de
Eendrachtstraat 25 t/m 34, 9902 AK;
- Appingedam: 16 maart 2021, voor het
realiseren van een carport aan het Bolwerk
20, 9901 GB;
- Appingedam: 16 maart 2021, voor het
verbouwen van het pand aan de Dijkstraat
64, 9901 AV;
- Appingedam: 16 maart 2021, voor het
plaatsen van een dakkapel aan de
Hogewerflaan 4, 9902 CL;
- Appingedam: 17 maart 2021, voor het
aanbrengen van een glazen plaat op de
regenwaterbak achter de kerk aan de
Wijkstraat 32, 9901 AJ;
- Farmsum: 17 maart 2021, voor het plaatsen
van een 20FT container aan de Oosterlaan
4, 9936 HN te;
- Middelstum: 11 maart 2021, voor het
slopen en (her)bouwen van het voorhuis
aan de Fraamweg 9,9991 TE;
- Westeremden: 16 maart 2021, voor het
egaliseren van gronden en het dempen en
verbreden van sloten aan de Kleine Weg
nabij huisnummer 2, 9922 PE;
- Woldendorp: 11 maart 2021, voor het
verlengen van een vergunning voor
het pand aan de A.E. Gorterweg 92,
9946 PE.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
Het college heeft onderstaande omgevingsvergunningen verleend (datum is datum
verzending):
- Appingedam: 12 maart 2021, voor het
leggen van leidingen aan De Wierde 42,
9901 ET;

- Appingedam: 12 maart 2021, voor het
aanleggen van kabels en leidingen aan
De Wierde 40, 9901 ET;
- Appingedam: 12 maart 2021, voor het
bouwen van een 2 onder 1 kap woning aan
de Vrijheidslaan 3, 9901 GR te;
- Appingedam: 12 maart 2021, voor het
bouwen van een 2 onder 1 kap woning aan
de Vrijheidslaan 2, 9901 GR te;
- Appingedam: 16 maart 2021, voor het
plaatsen van dakramen aan de Dijkstraat
53a, 9901 AN;
- Delfzijl: 11 maart 2021, voor het bouwen
van 3 appartementencomplexen (totaal
24 appartementen ) aan het Kwelderland,
9933 DA;
- Delfzijl: 16 maart 2021, voor het verbeteren
van de fundering aan de Polarisweg 20,
9933 HG;
- Krewerd: 17 februari 2021, voor het
realiseren van een paardenbak en
schuilstal aan de Holwierderweg 18,
9904 PB;
- Loppersum: 5 maart 2021, voor het
bouwen van een woning aan de Delfstraat
46, 9919 BG;
- Loppersum: 17 maart 2021, voor het
kappen van 4 bomen en het verwijderen
van de opslag i.v.m. aanpassen van de tuin
aan de Raadhuisstraat 6, 9919 AK;
- Middelstum: 12 maart 2021, voor het
bouwen van 8 staalbouw woningen aan de
Coendersweg, 9991 CC te;
- Middelstum: 12 maart 2021, voor het
vervangen van de handelsreclame aan de
Heerestraat 32, 9991 BG;
- Middelstum: 15 maart 2021, voor het
kappen van een boom (noodkap) aan de
Onderdendamsterweg 8, 9991 TB;
- Middelstum: 15 maart 2021, voor het
kappen van een boom (noodkap) aan de
Hippolytuslaan tegenover huisnummer 62,
9991 AL;
- Stedum: 4 maart 2021, voor het (her)
bouwen van een woning aan de Borgweg
1, 9921 RH;
- Wagenborgen: 17 maart 2021, voor het
plaatsen van zonnepanelen op de schuur
aan De Hoogte 26 B, 9945 RX;
- Westeremden: 12 maart 2021, voor
het plaatsen van zonnepanelen op het
bijgebouw aan de Melkvaaller 19, 9922 PT;
- Zeerijp: 16 maart 2021, voor het bouwen
van 6 woningen aan de Noorderstraat 1
t/m 11, 9914 PS.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt verlengd met een termijn van 6
weken (datum is datum ontvangst):
- Appingedam: Voor het wijzigen van de
gevel en het splitsen van het pand aan de
Dijkstraat 68, 9901 AV (7 januari 2021);
- Farmsum: Voor het realiseren van een
kade aan de IJzerweg 2, 9936 BM
(13 januari 2021);
- Holwierde: Voor het plaatsen van
een schutting aan de Juffertoren 24,
9905 RK (16 januari 2021);
- ‘t Zandt: Voor het plaatsen van een
tijdelijke woonunit aan de Westerweg 2,
9915 TG (18 januari 2021).

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 en W, Postbus 15,
9900 AA Appingedam.

Melding Activiteitenbesluit
Het college van de gemeente Eemsdelta
heeft de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen:
Hoeksmeersterweg 1a, 9918 TA te
Garrelsweer, veranderingsmelding voor
het veranderen van de inrichting. De verandering bestaat uit het bouwen van een
nieuwe jongveestal en het uitbreiden van
het aantal dieren.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie betreft
slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Melding Activiteitenbesluit
Het college van de gemeente Eemsdelta
heeft de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen:
Eerste Industrieweg 1a, 9902 AZ te
Appingedam, oprichtingsmelding voor het
oprichten van een bouwbedrijf.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie betreft
slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.
Informatie
Voor meer informatie over één van de bovenstaande meldingen Activiteitenbesluit,
kunt u contact opnemen met de gemeente
Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596
(zonder netnummer) of per e-mail:
gemeente@eemsdelta.nl.

Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische
Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I. van Engelshoven, maakt bekend
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 bestuursrecht voornemens is een archeologische monumentenvergunning te verlenen voor de aanleg
van een dam met duiker: ‘t Zandt B-760
(Rijksmonumentnummer 46193 / Tuindersweg 2) te Loppersum. In dit kader ligt het
ontwerpbesluit met bijbehorende stukken
ter inzage van 25 maart tot en met 5 mei 2021
in het gemeentehuis in Loppersum.
Tijdens de periode van ter inzagelegging
kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen
worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Zonder afspraak is het
niet mogelijk om het gemeentehuis binnen
te lopen en de stukken in te kunnen zien ten

Vanwege het coronavirus werken wij op dit moment alleen op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0596 (zonder netnummer).

eemsdelta.nl

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

tijde dat de maatregelen i.v.m. het coronavirus gelden. Kijk voor de laatste stand van
zaken op eemsdelta.nl of bel 14 0596 voor
het maken van een afspraak.

Kennisgeving ontwerp
besluit Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht,
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Eemsdelta zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens een
omgevingsvergunning te verlenen voor het
bouwen van een schuur en het wijzigen van
het bestemmingsplan aan de Stelterweg 4
te Godlinze. De vergunning bestaat uit het
bouwen van een bouwwerk (artikel. 2.1, lid 1,
sub a Wabo) en het gebruiken van gronden/
bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel. 2.1, lid 1, sub c Wabo).
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen van 25 maart
2021 tot en met 5 mei 2021 ter inzage bij de
gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van de
stukken kan een afspraak worden gemaakt
via eemsdelta.nl, aan de receptie of
telefonisch via 14 0596.

Kennisgeving ontwerp besluit
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta zijn in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens een omgevingsvergunning
te verlenen voor het uitbreiden van een
melkveehouderij aan de Oosterburen 3 te
Middelstum. De vergunning bestaat uit het
bouwen van een bouwwerk (artikel. 2.1, lid
1, sub a Wabo), het gebruiken van gronden/
bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel. 2.1, lid 1, sub c Wabo), het
oprichten en in werking hebben van een
inrichting (artikel. 2.1, lid 1, sub e Wabo) en
een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het oprichten van een installatie
voor het vergisten van uitsluitend dierlijke
mest met een verwerkingscapaciteit van
ten hoogste 25.000 m3/jaar (artikel 2.1, lid 1,
onder i, Wabo in samenhang met artikel 2.2a,
lid 8, Besluit omgevingsrecht).
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen van 25 maart
2021 tot en met 5 mei 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 0596.
Tijdens de periode van ter inzagelegging
kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten
worden gericht aan ons college. Voor het
inbrengen van een mondelinge zienswijze
kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0596.

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 0596
gemeente@eemsdelta.nl
eemsdelta.nl

Wie wordt
onze nieuwe
burgemeester?
De gemeente
Eemsdelta is
op zoek naar
een nieuwe
burgemeester.

1. Onze burgemeester richt zich vooral op....
Geef hieronder aan wat ú belangrijk vindt (u kunt maximaal drie mogelijkheden aankruisen).
álle inwoners

regionale samenwerking

álle dorpen en kernen

openbare orde, veiligheid en handhaving

het verenigingsleven

de aardbevingsproblematiek

ondernemers en bedrijfsleven

goed en integer bestuur

kwetsbare groepen in de samenleving

een klantvriendelijke en dienstverlenende organisatie

een landelijk netwerk

initiatieven vanuit de samenleving

iets anders, namelijk
(maximaal 50 tekens) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Onze burgemeester is vooral....

Denkt u mee?
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u als
inwoner, ondernemer of maatschappelijk partner
van de gemeente Eemsdelta meedenkt over onze
nieuwe burgemeester.
Dit kan online via:

eemsdelta.nl/onzenieuweburgemeester
U kunt ook de vragenlijst hiernaast invullen en
inleveren in de brievenbus bij één van de drie
gemeentehuizen. Of stuur het voor maandag
12 april op naar:

Gemeente Eemsdelta
t.a.v. Griffie
Antwoordnummer 15
9900 AX APPINGEDAM

Geef hieronder aan wat ú belangrijk vindt (u kunt maximaal drie mogelijkheden aankruisen).
verbindend

daadkrachtig en standvastig

communicatief

vernieuwend

zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar

samenwerkend

initiatiefrijk

strategisch en heeft visie

integer

gezaghebbend

iemand die boven de partijen staat

hét boegbeeld van de gemeente

bekend met onze regio

betrokken en meelevend

ander woord, namelijk
(maximaal 50 tekens) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Geef uw mening en maak de volgende zin af: (maximaal 150 tekens)
Onze nieuwe burgemeester
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ik ben: (meerdere antwoorden mogelijk)

LET OP: Er is geen postzegel nodig wanneer u verstuurt naar

inwoner van de gemeente Eemsdelta

een antwoordnummer.

ondernemer in de gemeente Eemsdelta
vertegenwoordiger van een maatschappelijke instelling in

Vragen?
Neem dan contact op met de Griffie via 14 0596.

de gemeente Eemsdelta, namelijk:

anders, namelijk:

!
eemsdelta.nl
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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. Dat gaat ons lukken door bijvoorbeeld groente-, fruit- en
tuinafval, papier en karton, flessenglas en textiel nog beter te scheiden. Maar ook door de afvalsoorten in de juiste container te doen of ze weg te brengen naar inleverplekken. De gescheiden
afvalsoorten zijn hierdoor beter te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

Papierinzameling

PAPIERCONTAINER

Wij informeren u over de inzameling van
papier, zodat u weet wanneer die in uw
dorp of wijk is.

WEL
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Kijk voor de meest actuele
inzameldata op eemsdelta.nl/afval.

Papierinzameling in de voormalige
gemeente Appingedam
Op woensdag 21 april is de eerstvolgende inzameling
van papier in de voormalige gemeente Appingedam.
Op donderdag 22 april gebeurt dit in de buitengebieden.

Kranten
Tijdschriften
Folders
Gidsen
Enveloppen
Printpapier
Kartonnen dozen
Verpakkingen
Eierdozen

NIET
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Zelf wegbrengen
U kunt zelf papier en karton wegbrengen naar
onderstaande verzamelcontainers:
Voetbal Club (DVC) - parkeerterrein DVC
• Damster
Burgemeester Klauckelaan
- Burgemeester Klauckelaan 16
• ASWA
Christelijk
Mannenkoor Appingedam - Opwierderweg,
• achter sporthal
Eelwerd
Kerkrentmeesters
Tjamsweer - Tjamsweersterweg 21
•

Drankenkartons, zoals sap- en melkpakken
Pizza- en taartdozen
Bakpapier
Vochtige doekjes, mondkapjes
Luiers, incontinentiemateriaal
Zakdoekjes, tissues
Behang, opbergmappen
Envelop met bubbeltjesplastic
Kassabonnen
Vulling dozen, zoals piepschuim

Bovenstaande kan in de grijze container.

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.

Woensdag 24 en donderdag 25 maart
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/Westerwijtwerd
Door GBS Klim-op.
Verzamelcontainer achter de kerk De Damstee.

Zaterdag 27 maart
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/Westerwijtwerd
Door muziekvereniging Concordia.
Verzamelcontainer muziekvereniging Concordia.

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 3 april
Westeremden
Door OBS Abt Emo.
Verzamelcontainer parkeerplaats school Abt Emo.

Zaterdag 27 maart
Garsthuizen/Startenhuizen
Door diverse verenigingen. Verzamelcontainer
dorpsplein voor 't Binhoes. Huis-aan-huis.
Zaterdag 27 maart
Loppersum
Door Prinses Beatrixschool Loppersum/Wilgenstee.
Huis-aan-huis van 11.00 tot ongeveer 13.30 uur.

Zaterdag 3 april
Zeerijp
Door voetbalvereniging De Fivel.
Gehele jaar
Verzamelcontainer Wijmersweg 67, Loppersum.
Gehele jaar
Verzamelcontainer parkeerplaats bij sporthal
Hippolytushal, Middelstum. Niet in het weekend, tijdens
vakanties en feestdagen. Dan is de container dicht.

Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 20 maart deden maar liefst 140 inwoners uit de
gemeente Eemsdelta mee aan de Landelijke Opschoondag.
Vrijwilligers die met veel enthousiasme de dorpen en wijken
in gingen om zwerfvuil op te ruimen. 'Het is mooi om te zien
dat inwoners de Landelijke Opschoondag een warm hart
toedragen', aldus wethouder Meindert Joostens. 'Door als gemeente en inwoners mee te doen aan dit landelijke initiatief
houden we samen onze wijken en buurten schoon!' Door de
coronamaatregelen zag de Landelijke Opschoondag er anders uit dan voorgaande jaren. Deelnemers gingen volgens
de coronaregels alleen, met hun gezin óf met één iemand
buiten het gezin op pad. Ook de wethouder stak deze dag
zijn handen uit de mouwen om de hoeveelheid
zwerfvuil te verminderen.

eemsdelta.nl/afval

Papierinzameling in de voormalige
gemeente Delfzijl
De papierinzameling wordt huis-aan-huis gedaan door
verenigingen en scholen. 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.

Maandag 29 maart

Woensdag 31 maart

Farmsum route 1
Achterweg
Borgshof
Borgweg
Dijkstraat
Duurswoldlaan
Dwarsstraat
Hindrik Jagerstraat
Koestraat
Lindeboomstraat
Molenstraat
Nieuwstad
Op de Wierde
Pastorietuin
Pijpplein
Vliethorn

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 29 maart
Over de gracht
Abel Tasmanplein
Abel Tasmanstraat
Cornelis Houtmanstraat
Jacob van Heemskerkstraat
Jan Cornelisz Rijpstraat
Jan van Galenstraat
M.H. Trompstraat
Marcus Buschstraat
Menno van Coehoornplein
Menno van Coehoornsingel
Piet Heinstraat
Rijksweg
Wettersteinstraat
Willem Barentsstraat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• (met uitzondering van Juliana-

laan, zit bij route Scheepvaartbuurt en deel Tuikwerderrak)

Dinsdag 30 maart
Zanden- en platenbuurt,
Biessum en Uitwierde
Bakkerspad
Biessumerwaard
Borkumerrif
Bosplaat
De Eemshorn
De Geise
De Meeuwenstaart
De Memmert
De Paap
De Ransel
Europaweg
Horsbornplaat
Huibertplaat
Juisterrif
Koningsplaat
Koperzand
Middelplaat
Nansumerweg
Ossenweg
Pastoriepad
Pilsumerwad
Robbeplaat
Schuitenzand
Simonszand
Torenpad
Weempad
Wierdeweg

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

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

Donderdag 1 april
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

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

Kijk voor de meest actuele
inzameldata op
eemsdelta.nl/afval
Heeft u vragen over afval scheiden?
Mail dan naar afvalscheiden@eemsdelta.nl

