Woensdag 3 maart 2021

Gemeentenieuws
Informatie over het coronavirus

Wegwerkzaamheden
- D
 e Duursumerweg in Loppersum is op 3 en 4 maart
afgesloten. Volg de gele borden voor een omleidingsroute.

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.

Stadsbus Delfzijl gaat weer rijden
Net als de meeste buurtbussen in Groningen en Drenthe gaat ook de stadsbus
Delfzijl vanaf 1 maart weer rijden. De bussen zijn inmiddels corona-proof gemaakt
met kuchschermen en geavanceerde ventilatie. Bovendien zijn ze voorzien van een
pinapparaat. Contant betalen kan niet meer. Het dragen van een mondkapje is
verplicht. Hulp bij in- en uitstappen door de chauffeur is niet mogelijk door de
afstandsmaatregel.

Eemsdelta opent coronaloket
voor ondernemers
Ondernemers
in Eemsdelta
hebben het
zwaar. De gemeente Eemsdelta heeft
een speciaal loket geopend om hen
extra te ondersteunen. Medewerkers
van Economische zaken, Inkomen en
het Ondernemershuis staan klaar om
ondernemers te helpen in deze voor
hen zo moeilijke omstandigheden.
Dat kan bijvoorbeeld gaan over de
aanvraag van regelingen, problemen
met financiering, het zoeken naar
nieuwe verdienmodellen of over
initiatieven die ondernemers willen
organiseren. Vanuit het coronaloket
voor ondernemers worden de beste
partners gezocht om de ondernemer
verder te helpen. Te denken valt

aan gemeentelijke teams voor
bijvoorbeeld schuldhulpverlening en
maatschappelijke ondersteuning. Maar
het kan ook gaan om partners zoals de
Kamer van Koophandel, het UWV, de
provincie en banken.
Bereikbaarheid van het coronaloket
Ondernemers kunnen op twee
manieren contact zoeken met het
gemeentelijke coronaloket. Via
het telefoonnummer 14 05 96 of
coronaloket@eemsdelta.nl kunt u
zich aanmelden voor een gesprek
over uw situatie. Bij dat gesprek is
een medewerker van Economische
zaken, van Inkomen en van het
Ondernemershuis aanwezig. Deze drie
personen helpen u verder!

Cliënt ervarings-onderzoek Wmo 2020
De gemeente Eemsdelta start in februari 2021 met een onderzoek onder haar inwoners
naar ervaringen met ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo). Hierbij valt te denken aan huishoudelijke hulp, begeleiding/dagbesteding, een
woningaanpassing of een hulpmiddel. De gemeente Eemsdelta wil graag weten hoe
inwoners het contact met de gemeente en de hulpverlening hebben ervaren. Zo kan
de gemeente de komende jaren passende zorg en ondersteuning blijven bieden.
Vragenlijst
Inwoners ontvangen begin maart 2021 een brief en een vragenlijst waarin het doel van
het onderzoek verder wordt uitgelegd. Omdat de vragenlijst ingaat op de ervaringen
in 2020, kan men de vragenlijst invullen met de hulp vanuit de voormalige gemeenten
Appingedam, Delfzijl of Loppersum in het achterhoofd.
Vertrouwelijk
Onderzoeksbureau ZorgfocuZ is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het
onderzoek. Zij verwerken de resultaten. ZorgfocuZ behandelt deze resultaten altijd
vertrouwelijk. De gemeente krijgt alleen een samenvatting van de anonieme resultaten.
Het onderzoek kunt u zowel schriftelijk als digitaal invullen.

Gezocht: leden klankbordgroep Hinderapp
De gemeente Eemsdelta zoekt samen
met de gemeente Het Hogeland en de
provincie Groningen inwoners die lid
willen worden van de klankbordgroep
Hinderapp. De hinderapp is voor inwoners
die meldingen en/of klachten over geur
en geluid van bedrijven willen doorgeven. Doel is een goed beeld te krijgen
van de geur- en geluidsoverlast die in
de gemeente wordt ervaren. Het is de
bedoeling dat de Hinderapp in de loop
van 2021 klaar is.
Samenstelling klankbordgroep
De ontwikkelaars van de Hinderapp willen
van de leden van de klankbordgroep
horen of zij met de ontwikkeling van de
Hinderapp op de goede weg zijn. Met hen
afstemmen wat gaat er goed, wat kan er
beter. De klankbordgroep bestaat uit een
vertegenwoordiging van verschillende

Aanmelden
De klankbordgroep komt één keer in de
2-3 maanden bijeen voor een overleg
van 1,5 tot 2 uur. Deelnemers aan de
klankbordgroep ontvangen een onkostenvergoeding van de provincie. Wilt u lid
worden? Meld u dan aan via gemeente@
eemsdelta.nl, met vermelding van ‘Hinderapp en t.a.v. Bertha Tamming’. Bij haar
kunt u ook terecht voor meer informatie.
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar in de klankbordgroep. Bij te veel
aanmeldingen wordt er geloot.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
“Delfzijl Kindcentrum Noord”
stukken kunnen ook worden ingezien via
ruimtelijkeplannen.nl. De digitale versie
van het plan is de juridisch bindende versie. Bij een verschil tussen de digitale en
de papieren versie geldt het digitale plan.

De gemeenteraad van de gemeente
Eemsdelta heeft in de vergadering van
17 februari 2021 het bestemmingsplan
“Delfzijl – Kindcentrum Noord” gewijzigd
vastgesteld. Dit bestemmingsplan regelt
de realisatie van een Kindcentrum op
een deel van het terrein dat op dit
moment in gebruik is als plantsoen
(De Wending). Op deze plek nabij het
centrumgebied van Delfzijl Noord worden
daarmee winkels, zorg, maatschappelijke
voorzieningen, sport en een brede school
tot een toekomstbestendig voorzieningencluster gebundeld.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het gewijzigd
vastgesteld bestemmingsplan liggen
samen met de bijbehorende stukken van
25 februari 2021 tot 8 april 2021 ter inzage
in het gemeentehuis. Neem contact op
met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 05 96. De genoemde

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

partijen, zoals bedrijven, ondernemers,
inwoners en vertegenwoordigers van
bewoners- en belangenverenigingen op
het gebied van bijvo orbeeld milieu, leefbaarheid en dorpen en wijken. In de app
kunt u volgen hoe de afhandeling van uw
melding of klacht verloopt.

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

Beroep
Als u tijdig zienswijzen heeft ingediend
tegen het ontwerpbestemmingsplan
“Delfzijl Kindcentrum Noord” dan kunt
u van 25 februari 2021 tot 8 april 2021
beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van de raad. Tegen de wijzigingen
die in het plan zijn aangebracht bij de
vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende deze termijn beroep instellen.
U kunt beroep instellen door een beroepsschrift binnen genoemde termijn te
sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019 te 2500 EA Den Haag. Degene die
tijdig beroep heeft ingesteld kan bij de
Voorzieningenrechter bij de Raad van State verzoeken een verzoek indienen voor
een voorlopige voorziening.
Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u
contact opnemen met de heer G. Nienhuis.
Hij is bereikbaar via 06 21 48 70 09 of via
gerrie.nienhuis@eemsdelta.nl.

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
Een lantaarnpaal die het niet doet? Een gat in het wegdek?
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Gemeentenieuws
Bekendmaking ambtshalve vertrek
uit Nederland
Van onderstaande personen hebben wij ambtshalve het vertrek uit Nederland
opgenomen op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie Personen:
Naam
Samba
Visser
Schreyner
Popescu
Gomez Moya
Gómez Moya
Sanjan
Sanjan
Mos
Vişan
Vişan
Vişan
Khalouf
Khalouf

Voorletters
P.
J.
K.B.A.
R.G.
G.
I.
G.
A.
G.
V.
C.
S.M.
L.
F.

Geboortedatum
11 november 1999
17 december 1990
28 november 1996
16 september 1995
31 mei 1984
5 februari 2006
1 november 1975
13 oktober 1994
27 november 1986
10 juni 1984
13 februari 1986
28 februari 2018
17 november 2010
10 februari 2013

Datum verzending
9 februari 2021
9 februari 2021
9 februari 2021
9 februari 2021
9 februari 2021
9 februari 2021
11 februari 2021
11 februari 2021
11 februari 2021
24 februari 2021
24 februari 2021
24 februari 2021
24 februari 2021
24 februari 2021

Doe mee aan het EBG
Kenniscafé over online
ondernemen
Wilt u ook een (volgende) stap maken
met online ondernemen? Laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk en
tips van online marketing expert
Bart Joling van Ten Stripes! Meld u gratis
aan voor het EBG Kenniscafé Online Ondernemen op woensdag 3 maart van

16.00 tot 17.15 uur. Het Kenniscafé wordt
georganiseerd door Economic Board
Groningen in samenwerking met Werkplaats Online Ondernemen Groningen
(WOO-Groningen). U kunt zich gratis aanmelden via economicboardgroningen.nl.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift bij het College van B en W indienen via Gemeente Eemsdelta,
Postbus 15 9900 AA Appingedam.

Verkeersbesluiten
De gemeente Eemsdelta heeft een
aantal verkeersbesluiten genomen. Voor
meer informatie over de besluiten kunt u
terecht bij team verkeer. Daarvoor kunt u
bellen met telefoonnummer 14 05 96.
Verkeersbesluit 2021-000
Het college heeft besloten om 2
parkeerplaatsen naast een laadpaal
te reserveren voor het opladen van
elektrische auto’s. Het gaat om parkeerplaatsen aan de Solwerderstraat in
Appingedam, vlak bij nummer 112.
Het besluit ligt van 24 februari tot 7
april ter inzage in het gemeentehuis. U

kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook
is het besluit te vinden via officielebekendmakingen.nl. Tot 7 april kunt u een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders.
Verkeersbesluit 2021-001
Het college heeft besloten om een
aslastbeperking en een gewichtsbeperking in te voeren. Dit geldt voor de
Hoofdweg-Noord in Spijk, waar de weg
over het Spijksterriet gaat.
Het besluit ligt van 25 februari tot 8
april ter inzage in het gemeentehuis. U
kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook
is het besluit te vinden via officielebe-

kendmakingen.nl. Tot 8 april kunt u een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders.
Verkeersbesluit 2021-002
Het college heeft besloten om een
aslastbeperking en een gewichtsbeperking in te voeren. Dit geldt voor de brug
Wartumerklap in Borgsweer, waar de
weg over het Termunterzijldiep gaat.
Het besluit ligt van 25 februari tot 8
april ter inzage in het gemeentehuis. U
kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook
is het besluit te vinden via officielebekendmakingen.nl. Tot 8 april kunt u een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
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bij het college van burgemeester en
wethouders.
Verkeersbesluit 2021-003
Het college heeft besloten om een
parkeerverbod in te voeren. Dit verbod
geldt voor de Concordiastraat in Farmsum. Hier mag alleen nog maar in de
parkeervakken worden geparkeerd.
Het besluit ligt van 25 februari tot 8
april ter inzage in het gemeentehuis. U
kunt dit besluit inzien op afspraak. Ook
is het besluit te vinden via officielebekendmakingen.nl. Tot 8 april kunt u een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders.
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Vergunnningen
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: 19 februari 2021, voor het
vervangen van een schoorsteen aan de
Wilhelminaweg 10, 9901 CM;
- Delfzijl: 18 februari 2021, voor het kappen
van 2 bomen (slechte conditie) aan de
Botterlaan 1, 9934 EW;
- Delfzijl: 18 februari 2021, voor het
bouwen van een woning aan het
Winterpeil kavel 8 (postcode nog niet
bekend);
- Delfzijl: 23 februari 2021, voor het
bouwen van een nieuwe schuur aan
de Wierdeweg 15, 9931 TC;
- Delfzijl: 23 februari 2021, voor het kappen
van een boom aan de Stuurboordlaan 1,
9934 JN;
- Godlinze: 24 februari 2021, voor
versterking van Allersmaheerd aan
de Peperstraat 14, 9908 PE;
- Holwierde: 24 februari 2021, voor
het kappen van een berk aan de
Nansumerweg 1, 9905 RA;
- Loppersum: 19 februari 2021, voor het
realiseren van een aanbouw aan het
Veldzicht 23, 9919 KH;
- Loppersum: 22 februari 2021, voor
het bouwen van een garage aan de
Kalkbranderij 3, 9919 CD;
- Wagenborgen: 24 februari 2021, voor
het kappen van 118 bomen en bossages
(i.v.m. verkaveling van de percelen) aan
het Rehoboth nabij huisnummer 1 (Groot
Bronswijk terrein) postcode onbekend;
- Woldendorp: 31 december 2020, voor
het bouwen van een woning aan de
A.E. Gorterweg 86, 9946 PE;
- ‘t Zandt: 19 februari 2021, voor een kleine
wijziging op de verleende vergunning
aan de Tuinbouwstraat 6, 9915 PM;
- ‘t Zandt: 22 februari 2021, het realiseren
van een Bed & Breakfast aan de
Hoofdstraat 12, 9915 PD;
- ‘t Zandt: 25 februari 2021, voor het
verplaatsen van een inrit aan de
Hoofdstraat 14, 9915 PD.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)
Het college heeft onderstaande omgevingsvergunningen verleend (datum is
datum verzending):
- Appingedam: 8 februari 2021, voor het
vervangen van de Groote Heektbrug
tussen de Fivelkade en Bolwerk
(postcode onbekend);

- Delfzijl: 23 februari 2021, voor het
bouwen van een woning aan de
Fregatlaan 13, 9943 EA;
- Eenum: 23 februari 2021, voor het kappen
van een boom (slechte conditie)aan de
Hogeweg nabij huishummer 6, 9913 PE;
- Farmsum: 23 februari 2021, voor het
verbouwen van een bedrijfsgebouw aan
de Rondeboslaan 19, 9936 BJ;
- Lalleweer: 23 februari 2021, voor de
POL inrichting ophogingslocatie aan de
Warvenweg (postcode onbekend);
- Stedum: 4 februari 2021, voor het
bouwen van een woning aan de
Hoofdstraat 24, 9921 PB;
- Westerwijtwerd: 23 februari 2021, voor
het realiseren van 15 camperplaatsen aan
de Dorpsweg 34, 9993 TK;
- ‘t Zandt: 1 februari 2021, voor het bouwen
van een woning aan de Oosterstraat 35,
9915 PN;
- ‘t Zandt: 23 februari 2021, voor het
plaatsen van een tijdelijke woonunit aan
de Hoofdstraat 84, 9915 PG;
- Zijldijk: 24 februari 2021, voor het wijzigen
van de bestemming van een pand aan
de Fivelweg 45, 9987 SH.

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
woning aan de Wilhelminaweg 6, 9901
CM (30 december 2020);
- Delfzijl: voor het realiseren van een
aanbouw aan de Prins Bernhardlaan 28,
993 EK (5 januari 2021);
- Loppersum: voor het bouwen van drie 2
onder 1 kap woningen aan het Tichelwerk
(22 december 2020); postcode onbekend;
- Zeerijp: voor de nieuwbouw van het
dorpshuis aan de Borgweg 9, 9914 PC (29
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 en W,
Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

Kennisgeving besluit Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht, uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Het college van de gemeente Eemsdelta
heeft in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning verleend voor de sloop en herbouw van het achterhuis / de schuur aan
de Solwerderstraat 15 te Appingedam. De
vergunning bestaat uit het bouwen van een
bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo), het
slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht (artikel 2.1, lid 1, sub h Wabo) en het
verstoren of wijzigen van een gemeentelijk
monument (artikel 2.2, lid 1, sub b Wabo).

Ter inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 4 maart 2021
tot en met 14 april 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 05 96.
Beroep
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het
indienen van een beroepschrift schorst de
werking van het besluit niet.
Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen. Dit
verzoek kunt u samen met een kopie van
uw beroepschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht
van de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Digitaal beroep
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure), Valgenweg 6 te
Farmsum
Het college heeft de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend en verzonden aan de aanvrager:
- Valgenweg 6: 9936 HV Farmsum,
Gebr. Borg B.V., 3 maart 2021.
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn
wel zienswijzen ontvangen. De beschikking is wel gewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbesluit.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 maart 2021 tot en met 6 weken
later ter inzage bij: Gemeente Eemsdelta,
Postbus 15, 9900 AA Appingedam.
Beroep en voorlopige voorziening
Beroep moet binnen zes weken na de
datum van terinzagelegging van het
besluit worden ingesteld bij de rechtbank
Noord-Nederland, locatie Groningen,
afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD Groningen. Het beroep kan worden
ingesteld door belanghebbenden, die
tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door
belanghebbenden die redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht. Voor het instellen van
beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Als beroep is ingesteld tegen dit besluit
kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook
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om een voorlopige voorziening worden
gevraagd. Het verzoek moet worden
gedaan bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor
zijn griffierechten verschuldigd.
Inwerkingtreding
De omgevingsvergunning treedt in werking
op 14 april 2021, tenzij voor deze datum een
verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening is ingediend. In dat geval treedt
de omgevingsvergunning pas in werking
nadat op dit verzoek is beslist.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente Eemsdelta
met telefoonnummer 14 05 96 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
het dempen van een sloot t.b.v. de aanleg
van een parkeerstrook: Termunten I-85 en
I-261 (Rijksmonumentnummer 522122 / locatie Borgsweer) te Borgsweer. In dit kader
ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken ter inzage van 4 maart tot en met
14 april 2021 bij de gemeente Eemsdelta.
Zienswijzen
Tijdens de periode van ter inzagelegging
kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen
inbrengen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan ons college. Zonder afspraak
is het niet mogelijk om het gemeentehuis
binnen te lopen en de stukken in te kunnen in verband met de geldende corona
maatregelen. Kijk voor de laatste stand van
zaken op eemsdelta.nl of bel 14 05 96 voor
het maken van een afspraak.

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.
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Woensdag 24 februari 2021

17 maart
Tweede Kamerverkiezingen
Op woensdag 17 maart 2021 kiezen we de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. In verband met het coronavirus gaat het tijdens deze Tweede
Kamerverkiezing anders dan u gewend bent. Zo is er op maandag 15 maart
en dinsdag 16 maart de mogelijkheid om vervroegd te stemmen. En kunnen
70-plussers hun stem per post uitbrengen. Op deze pagina leest u meer over hoe
we er samen voor zorgen dat u veilig kunt stemmen.

Wie mag stemmen?
U mag stemmen voor de leden van de
Tweede Kamer als:
> U de Nederlandse nationaliteit hebt;
> U 18 jaar of ouder bent op de dag van de
verkiezingen;
> U niet uitgesloten bent van het kiesrecht.
Wat heeft u nodig om te stemmen?
U heeft de volgende zaken nodig om uw
stem uit te kunnen brengen:
> Uw stempas (onbeschadigd);
> Geldig identiteitsbewijs: paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs.
Het identiteitsbewijs mag niet langer dan
vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 17 maart
2016 of een latere datum).

Stempas
Met uw stempas kunt u binnen de gemeente Eemsdelta zelf bepalen in welk
stembureau u stemt. Zonder stempas en
identiteitsbewijs kunt u niet stemmen.
Voor het stembureau is uw stempas het
bewijs dat u uw stem nog niet bij een
ander stembureau hebt uitgebracht.
Uiterlijk 3 maart 2021 ontvangt u uw
stempas via de post. Normaal gesproken ontvangt u tegelijkertijd met uw
stempas een kandidatenlijst. Deze keer
versturen we de kandidatenlijsten op
een later moment. De stempas en de
kandidatenlijst ontvangt u deze keer
dus niet gelijktijdig. U ontvangt eerst de
stempas, en later de kandidatenlijst.
Stempas kwijt, niet ontvangen of
onleesbaar?
Bent u uw stempas kwijt, heeft u geen
stempas ontvangen of is uw stempas
onleesbaar? Dan kunt u een vervangende
stempas aanvragen. Dit kan via Bureau
Verkiezingen in het gemeentehuis,
digitaal of per post.
In het gemeentehuis
U kunt voor 12 maart 17.00 uur een ver-

vangende stempas aanvragen in één van
de drie gemeentehuizen. Hiervoor moet u
wel een afspraak maken met Bureau Verkiezingen via telefoonnummer 14 05 96.
Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs
mee te nemen naar de afspraak.
Digitaal of per post
U kunt ook een nieuwe stempas aanvragen via de post of via e-mail. Uw
aanvraag moet uiterlijk 12 maart bij de
gemeente zijn waar u ingeschreven staat.
Download het formulier op eemsdelta.nl
en vul het volledig in. Voeg een kopie van
een geldig identiteitsbewijs toe en verstuur dit met het ingevulde formulier naar
verkiezingen@eemsdelta.nl of per post:
Gemeente Eemsdelta
t.a.v. Bureau Verkiezingen
Antwoordnummer 15, 9900 AX Appingedam

Belangrijk om te
weten
Vindt u later uw ‘oude’ stempas terug?
Dan kunt u daar niet meer mee stemmen. Dat kan alleen nog met de nieuwe stempas. Als u de stempas verliest
na vrijdag 12 maart, dan kunt u op 15,
16 of 17 maart 2021 niet stemmen.

Nieuw: Briefstemmen voor
70 jaar of ouder
Wanneer u op 17 maart 2021 70 jaar of
ouder bent, kunt u per brief uw stem uitbrengen. U hoeft dus tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen niet naar het stemlokaal om uw stem uit te brengen.
Hoe werkt briefstemmen?
Voor het briefstemmen hoeft u zelf niets
aan te vragen. Bent u op 17 maart 2021
70 jaar of ouder? Dan ontvangt u per post
alles wat u nodig hebt om per brief te
stemmen. In de eerste envelop ontvangt
u de stempluspas. In de tweede envelop
ontvangt u de andere documenten. Zorg

dat uw briefstem vóór woensdag 17 maart
21.00 uur aankomt bij de gemeente
Eemsdelta. Dit kan op twee manieren:
- Stuur uw briefstem op tijd via een
PostNL brievenbus (advies is vóór
vrijdag 12 maart 17.00 uur);
- Lever uw briefstem op tijd in bij het
afgiftepunt.
Door uw stem op tijd te versturen per
post of in te leveren bij het afgiftepunt
weet u zeker dat we uw stem op tijd
ontvangen.
Afgiftepunt briefstemmen
Het afgiftepunt is het gemeentehuis in
Appingedam, adres: Wilhelminaweg 14.
Het afgiftepunt is geopend op 10 maart
tot en met 12 maart en op 15 maart tot en
met 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur. Op
17 maart is het afgiftepunt geopend van
7.30 tot 21.00 uur.
Wanneer ontvangt u de documenten
om te kunnen stemmen?
- U ontvangt uiterlijk 3 maart de
stempluspas.
- U ontvangt uiterlijk 11 maart de andere
documenten.

Nieuw: vervroegd stemmen
op 15 en 16 maart
Wilt u gebruik maken van vroegstemmen,
omdat u bijvoorbeeld tot een kwetsbare
groep behoort en eventuele drukte wilt
vermijden? Dit kan op maandag 15 of
dinsdag 16 maart 2021 tussen 07.30 uur
en 21.00 uur, op de volgende locaties:
- Gemeentehuis Delfzijl,
Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl
- Gemeentehuis Loppersum,
Molenweg 12, Loppersum
- Multifunctioneel ontmoetingscentrum
Kabzeël, Dijkstraat 77, Appingedam
- Hippolytushal Middelstum,
Coendersweg 27a, Middelstum

Stemmen met een beperking
Het recht om te stemmen is een individueel recht. Dat betekent dat iedereen
het recht heeft zelfstandig te stemmen
zonder dat anderen hen beïnvloeden. Een
kiezer met een verstandelijke beperking
kan wel iemand anders machtigen om
te stemmen. Bijvoorbeeld een ouder of
verzorger. De kiezer geeft zelf aan op wie
de gemachtigde de stem uitbrengt.
Helpen bij stemmen
Kiezers met een geestelijke beperking
mag u niet helpen in het stemhokje. De
kiezer stemt alleen. U mag ze wel uitleg
geven buiten het stemhokje. Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mag
u helpen in het stemhokje. Dit gaat dan
bijvoorbeeld om blinden en slechtzienden of mensen met Parkinson.

Samen zorgen we
ervoor dat iedereen
veilig kan stemmen!
Ook tijdens de verkiezingen gelden
de coronamaatregelen zoals die nu
ook in ons land van toepassing zijn. De
stembureaus zijn ingericht volgens de
richtlijnen van het RIVM. Maar wat betekent dit nou precies?

Doe de gezondheidscheck op de dag
dat u gaat stemmen
Bij uw stempas zit ook een gezondheidscheck. Op de dag dat u gaat
stemmen vult u deze in. Beantwoordt
u alle vragen met “nee”? Dan mag u
naar het stemlokaal komen. Komt u
niet naar het stemlokaal? Dan kunt u
iemand machtigen om uw stem uit te
brengen.
In alle stembureaus in de gemeente
Eemsdelta gelden de volgende maatregelen zodat u veilig kunt stemmen:
Kom alleen naar het
stembureau, dus niet met het
hele gezin.
Een gastheer of -vrouw houdt
in de gaten of de maatregelen
worden nageleefd.
Draag een mondkapje.
Bij binnenkomst wast u uw
handen met desinfecterende
gel.
Volg de pijlen in het
stembureau.
Houd anderhalve meter
afstand van elkaar.

Er staan kuchschermen.

Tussen de stemhokjes is
voldoende afstand.
Regelmatig maken we de
stemhokjes en deurklinken
schoon.
U krijgt uw eigen rode potlood
om te stemmen en neemt die
na afloop mee.

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

CONTACTGEGEVENS
Wilhelminaweg 14, 9901 CM Appingedam
Postbus 15, 9900 AA Appingedam

14 05 96
gemeente@eemsdelta.nl
eemsdelta.nl

Woensdag 24 februari 2021

17 maart
Tweede Kamerverkiezingen
Machtigen

Waar kunt u stemmen?

Kunt u zelf niet stemmen op 15, 16 of
17 maart? Bijvoorbeeld door werk, ziekte
of een verblijf in het buitenland? U kunt
dan een andere kiezer machtigen om
voor u te stemmen. Dit kan op twee
manieren: onderhands machtigen of
schriftelijk machtigen.
Onderhands machtigen
Dit is de meest gebruikte vorm. U wil dat
een andere kiezer uw stem uitbrengt.
U kunt die persoon hier voor machtigen
door dit op uw stempas in te vullen. Dit
noemen we ‘onderhands machtigen’ en
kan op de volgende manier:
1. Vul op de achterkant van uw stempas
de gegevens in van de persoon die u
machtigt.
2. Zet allebei een handtekening op de
achterkant van uw stempas.
Houd rekening met de volgende twee
voorwaarden:
> De persoon die u machtigt woont ook
in de gemeente Eemsdelta.
> De persoon die u machtigt heeft een
(kopie) van uw identiteitsbewijs.
Dit is verplicht bij het stemmen.
Uw identiteitsbewijs mag op de dag
van de stemming maximaal vijf jaar
verlopen zijn.
Intrekken onderhandse machtiging
Heeft u iemand gemachtigd om voor u te
stemmen via de onderhandse volmacht?
En wilt u uiteindelijk toch zelf stemmen?
Dan kunt u de onderhandse machtiging
intrekken. U vraagt uw stempas terug aan
de persoon die u gemachtigd heeft. U
kunt dan met uw eigen stempas stemmen
Schriftelijk machtigen
U wilt dat een andere kiezer uw stem
uitbrengt. U kunt die persoon schriftelijk
machtigen om dat voor u te doen. Dit
doet u bij de gemeente waar u op
1 februari 2021 stond ingeschreven.
Schriftelijk machtigen kan op de
volgende manier:
1. Download het formulier
‘Verzoek om bij volmacht te stemmen’
op eemsdelta.nl/verkiezingen.
2. Print het formulier en vul het in.
3. De persoon die u machtigt vult dit
formulier ook in.
4. Maak een afspraak via het Bureau
Verkiezingen, telefoonnummer 14 05
96. Neem het ingevulde formulier, uw
stempas en identiteitsbewijs mee naar
deze afspraak.
5. Doe dit uiterlijk 12 maart.
6. De gemachtigde ontvangt van ons een
zogenaamd ‘volmachtbewijs’.
Met dat bewijs kan de andere kiezer
namens u stemmen.

U kunt op woensdag 17 maart terecht
in de volgende stembureaus:

Nieuw: schriftelijk machtigen digitaal aanvragen
Wilt u iemand schriftelijk machtigen
maar is het vanwege de maatregelen
rondom corona niet mogelijk om samen
het formulier in te vullen en te ondertekenen? U kunt er dan voor kiezen het
formulier apart van elkaar in te vullen.
Het aanvraagformulier is gesplitst in een
gedeelte voor de volmachtgever en de
volmachtnemer. U vraagt een schriftelijke
volmacht digitaal aan bij de gemeente
waar u op 1 februari 2021 ingeschreven
staat. Voor de gemeente Eemsdelta kan
dit via eemsdelta.nl/verkiezingen.
Wilt u hierover meer informatie?
Bel met Bureau Verkiezingen via
telefoonnummer 14 05 96.
Intrekken schriftelijke machtiging
Heeft u een andere kiezer schriftelijk
gemachtigd om voor u te stemmen? Dan
kunt u die machtiging niet meer intrekken.
U kunt niet meer zelf stemmen.

Nieuw: Maximaal drie
volmachten
U mag tijdens de Tweede Kamerverkiezingen maximaal drie volmachten aannemen. Dat betekent dat u voor maximaal
drie andere personen mag stemmen.
Let op: Stemmen namens iemand anders
kan alleen als u tegelijkertijd uw eigen
stem uitbrengt. Neem de volmachtsbewijzen altijd mee naar het stembureau.

Stemmen in een andere
gemeente
Bent u niet in de gelegenheid om in uw
eigen gemeente te stemmen? Dan kunt u
een kiezerspas aanvragen waarmee u in
heel Nederland kunt stemmen. Dit doet u
bij de gemeente waar u op 1 februari 2021
stond ingeschreven. U kunt op de volgende manier een kiezerspas aanvragen:

1. Download het formulier ‘Verzoek om
een kiezerspas” op eemsdelta.nl.
2. Print het formulier en vul het in.
3. Het ingevulde en ondertekende
formulier stuurt u naar de gemeente
Eemsdelta:
- gescand per e-mail naar:
verkiezingen@eemsdelta.nl of
- per post (postzegel plakken niet
nodig) naar: gemeente Eemsdelta,
antwoordnummer 15, 9900 AX
Appingedam.
4. Mondelinge aanvraag: Maak een
afspraak via het Bureau Verkiezingen,
telefoonnummer 14 05 96. Neem
het ingevulde formulier, uw stempas
en identiteitsbewijs mee naar deze
afspraak.
5. Uw aanvraag moet uiterlijk 12 maart
om 17.00 uur door de gemeente
ontvangen zijn.

Bijzondere stembureaus
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
maken we gebruik van bijzondere stembureaus. Deze bijzondere stembureaus
komen in de volgende verzorgingshuizen: Damsterheerd en Paasweide in
Appingedam, Verpleeghuis Vliethoven,
BetingeStaete en Noorderzorg locatie
Van Julsinga in Delfzijl en Zonnehuis Wiemersheerd in Loppersum. De bijzondere
stembureaus zijn alleen voor bewoners
en personeelsleden die op dat moment
aanwezig zijn in het gebouw, zodat deze
kwetsbare doelgroep niet naar buiten
hoeft om te kunnen stemmen.
Hoe werkt een bijzonder stembureau?
Een bijzonder stembureau wordt voor
enkele uren lang opgebouwd in het verzorgingstehuis, zodat de bewoners kunnen stemmen. Tijdens deze uren is er een
team aanwezig dat normaal ook op een
regulier stembureau zou zitten, namelijk
een voorzitter en drie stembureauleden.

Vragen of meer informatie?
We helpen u graag!
Neem voor meer informatie of vragen over de Tweede Kamerverkiezingen contact op met Bureau Verkiezingen via verkiezingen@eemsdelta.nl of via telefoonnummer 14 05 96. Per post (postzegel plakken niet nodig) kan dit via: gemeente
Eemsdelta, antwoordnummer 15, 9900 AX Appingedam.
Kijk voor de laatste informatie op eemsdelta.nl/verkiezingen.

Gemeentehuis Delfzijl,
Johan van den Kornputplein 10,
Delfzijl
Sporthal De Ringen,
Prins Bernhardlaan 1, Delfzijl
Gymzaal ‘t Rek,
Gevelsteen 4, Delfzijl
Dorpshuis Aeolus,
Borgshof 22, Farmsum
Dorpsherberg Lanting,
Hoofdstraat 27, Meedhuizen
Gebouw Chr. Gereformeerde kerk,
Huibertplaat 57, Delfzijl
Brede School Tuikwerd,
Tetse 2, Delfzijl
Nieuw-Apostolische kerk,
Weg naar den Dam 15, Delfzijl
Brede School Noord,
Waddenweg 4, Delfzijl
Sporthal De Vennen,
Burg. Garreltsweg 35A, Woldendorp
Gymzaal Termunterzijl,
Antoni Verburghwijk 7, Termunterzijl
Ons Centrum,
Kerkstraat 48, Wagenborgen
Verenigingsgebouw Irene,
Hereweg 27, Bierum
Voormalig OBS Fiepko Coolman,
Mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55, Spijk
Dorpshuis De Heekt,
Hoofdweg 32, Holwierde
Dorpshuis Vinkenhorst,
Allersmaweg 17, Godlinze
Kabzeël,
Dijkstraat 77, Appingedam
Odd Fellows,
Takenslaan 2, Appingedam
Buurtgebouw Westerdraai,
Lisstraat 16, Appingedam
Nicolaïkerk,
Wijkstraat 32, Appingedam
Noorderpoort,
Opwierderweg 2, Appingedam
ASWA,
Burgemeester Klauckelaan 16,
Appingedam
Gemeentehuis Loppersum,
Molenweg 12 , Loppersum
Dorpshuis Weersterheem,
Stadsweg 76A, Garrelsweer
Hippolytushal Middelstum,
Coendersweg 27a, Middelstum
Hervormd Centrum,
Bedumerweg 8, Stedum
Ons Dorpshuis,
Abt Emopad 8, Westeremden
Dorpshuis ‘t Zandt,
Hoofdstraat 111, ‘t Zandt
Dorsphuis Eenum
Schansweg 2A, Eenum

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

CONTACTGEGEVENS
Wilhelminaweg 14, 9901 CM Appingedam
Postbus 15, 9900 AA Appingedam

14 05 96
gemeente@eemsdelta.nl
eemsdelta.nl

Woensdag 3 maart 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. 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 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
•

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

Papierinzameling in de voormalige gemeente Delfzijl

Heeft u vragen over afval scheiden?
Mail dan naar
afvalscheiden@eemsdelta.nl

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.

Donderdag 4 maart
Fivelmonde, Fivelzigt en
Dethmerseiland
Aalgeer
Boekweitkamp
Bonenakker
Delf
Eilandweg
Erwtenkamp
Geerstuk
Gersteland
Hoefsmederij
Hooiven
Klaverweide
Kuiperij
Maisveld
Pellerij
Rietzoom
Snikkepad
Stelmakerij
Tarweveld
Trekweg
Tuka
Vlaskamp
Wagenmakerij
Weg naar den Dam
Zadelmakerij

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

Zaterdag 6 maart
Spijk en omstreken
Achteromweg
Alberdaweg
Boterweg
De Kamp
De Kluft
EGD-weg
Grote Dijkstraat
Havenweg
Hoge Akkers
Hoofdweg-Noord
Hoofdweg-Zuid
Jonker
Kerkpad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Kerspelpad
Dijkstraat
• Kleine
Kolholsterweg
• Kwelderweg
• Lage Trijnweg
• Melkweg
• Mr Cornelius G Cremerpad
• Mw Evers-Dijkhuizenlaan
• Nesweg
• Oostpolderweg
• Parklaan
• Polen
• Redger
• Rietlaantje
• Ripperdaweg
• Spaarbankweg
• Spijkster Oudedijk
• 't Loug
• Tjariet
• Tuinbouwweg
• Tweehuizerweg
• Ubbenasingel
• Vierhuizerweg
• Vlasakker
• Westersingel
• Willem de Mérodelaan
• Zwarteweg
•
Maandag 8 maart
Scheepvaartbuurt en
deel Tuikwerderrak*
Ankerstraat
Bakboordlaan
Barklaan
Boeierlaan
Botterlaan
Burgemeester Boeremalaan
De Helling
Fregatlaan
Hoofdmannenlaan
Jaagpad
Jachtlaan
Kielstraat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Klipperlaan
Julianalaan
• Koningin
Prins
Bernhardlaan
• Rijksweg
• Ringenum
• Roerstraat
• Schoenerlaan
• Stuurboordlaan
• Tjalklaan
• Wethouder Veenkamplaan
• Wijnekenlaan
•

*Zie donderdag 11 maart voor verdere
inzameling Tuikwerderrak

Maandag 8 maart
Bornholm, Landenbuurt,
Schrijversbuurt en deel
Kustweg
Balticpark
De Wending
Ede Staalstraat
Eemsweg
Finsestraat
Groenland
Grote Belt
Jan Plenterstraat
Kattegat
Kleine Belt
Kornelis ter Laanstraat
Kustweg laagbouw vanaf
298 t/m 579*
Lapland
Limfjord
Noorsestraat
Oslofjord
Saul van Messelstraat
Sien Jensemastraat
Simon van Wattumstraat
Skagerrak
Sont
Ubbenslaan
Waddenweg

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

*Zie dinsdag 9 maart voor verdere
inzameling Kustweg

Dinsdag 9 maart
Doklanden en centrum
Delfzijl
Binnensingel
Buitensingel
Burg Buiskoolplein
Commandementsplein
Concordiastraat
De Vennen
E.H. Roggenkampweg
Eemskanaal N.Z.
Havenstraat
Johan van den Kornputplein
Kerkpad
Kerkstraat
Landstraat
Marktstraat
Midscheeps
Molenberg
Nieuweweg
Noorderbinnensingel
Noordersingel
Oranjestraat
Oude Schans
Poststraat
Schoolstraat
Singel
Singeldwarsstraat
Sluis
Stuurhuis
Voorplecht
Waterstraat
Willemstraat

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

Dinsdag 9 maart
Polarisbuurt, Vestingbuurt,
Kwelderland en Kustweg
Arsenaalstraat
Balg
Batterijstraat
Betelgeuzestraat
Kazematstraat
Kustweg 2 t/m 46

•
•
•
•
•
•

• Lunetstraat
• Meraklaan
• Neptunusstraat
• Palissadestraat
• Polarispark
• Polarisweg
• Priel
• Rheastraat
• Saturnusstraat
van Messelstraat
• Saul
Schor
• Slenk
• Slik
• Titanstraat
• Uitwierderweg
• Wegastraat
• Winterpeil
• Zomerpeil
•
Donderdag 11 maart
Steenbakkersbuurt en
deel Tuikwerderrak
Bleeksteen
Collatorlaan
Gevelsteen
Hager
Klinkersteen
Lipsker
Mondsteen
Redgerlaan
Ringoven
Strijker
Stuiker
Syndicuslaan
Tichelwerk
Trasraamsteen
Tuikwerderrak
Veldoven
Vlamoven
Vlotterspad
Vormer
Walker
Zetter
Zigzagoven

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

Vrijdag 12 maart
Holwierde, Krewerd
en omstreken
Balkgat
Bansumerweg
Bierumerweg
Damsterweg
De Rippert
De Schelp
Dijkweg
Feldwerderweg
Gedempte Haven
Het Vliet
Holwierderweg
Hoofdweg
Juffertoren
Kerkpad
Kloosterweg
Krewerderweg
Marsumerweg
Nansumerweg
Nieuwstad
Oosterlaan
Pastorielaan
Pastorieweg
Stenenpad
Uiteinderweg

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

eemsdelta.nl/afval

Woensdag 3 maart 2021

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.

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.

Vrijdag 19 maart
Stedum
Door Basisschool de Klaver.
Verzamelcontainer Hoofdstaat 47.
Zaterdag 20 maart
Garrelsweer/Winneweer/Wirdum
Door WJG Garrelsweer. Huis-aan-huis.
Woensdag 24 en donderdag 25 maart
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/Westerwijtwerd
Door GBS Klim-op.
Verzamelcontainer achter de kerk de Damstee.

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.

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.

Dinsdag 9 t/m donderdag 11 maart
Zijldijk
Door vereniging Dorpsbelangen Zijldijk.
Verzamelcontainer Fivelweg 65-71.

Zaterdag 27 maart
Garsthuizen/Startenhuizen
Door diverse verenigingen.
Verzamelcontainer dorpsplein voor 't Binhoes en
huis-aan-huis.

Zaterdag 13 maart
Loppersum
Door Gereformeerde Kerk. Huis-aan-huis.
Zaterdag 13 maart
Westeremden
Door OBS Abt. Emo.
Verzamelcontainer parkeerplaats school Abt. Emo.

Zaterdag 27 maart
Loppersum
Door Prinses Beatrixschool Loppersum/Wilgenstee.
Huis-aan-huis van 11.00 tot ongeveer 13.30 uur.

Zaterdag 27 maart
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/Westerwijtwerd
Door Muziekvereniging Concordia.
Verzamelcontainer Muziekvereniging Concordia.
Zaterdag 3 april
Zeerijp
Door voetbalvereniging de Fivel. Huis-aan-huis.
Zaterdag 17 april
Stedum
Door Gereformeerde Kerk. Papier wordt opgehaald
als het vanaf 09.30 uur aan de weg staat.
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.
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