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Wilt u met ons mee		

Vergunningen

denken over de aanpak van de essentaksterfte?
In Nederland staan in bossen, parken,
houtwallen en langs (vaar)wegen
duizenden essen. Omdat de es goed
groeit op rijkere kleigronden en
bestand is tegen ziltige zeewind,
zijn veel essen in de jaren zeventig
aangeplant als vervanger van de zieke
iepen. Helaas kampt nu ook de es met
een ziekte, de zogenoemde essentaksterfte. Door deze aantasting raken
de essen verzwakt en sterven takken
en soms volledige bomen af. Ook in
de gemeente Delfzijl zijn duizenden
essen aangetast door de essentaksterfte.

Informatie over onderstaande aanvragen en vergunningen krijgt u via
telefoonnummer (0596) 63 97 00.

Aanvragen omgevingsvergunning

Het college van B en W heeft aanvragen ontvangen voor de volgende
omgevingsvergunningen (datum is datum ontvangst):
- d.d. 08 mei 2018, voor het vervangen van raam -en deurkozijnen aan de
Provincialeweg 6, 9908 TA te Godlinze.

Evenementenkalender komende week
25-mei t/m 27-mei Festival Terug naar het begin
26-mei 10.00-17.00 Spijk Spieksterjaarmarkt ‘t Loug e.o.
27-mei 13.30-15.30 uur Termunten Struinen langs de Dollard Bezoekerscentrum Dollard
27-mei 14.00-16.00 uur Termunten Wandeling polder Breebaart Bezoekerscentrum Dollard

Reguliere activiteiten:

Elke dinsdag t/m donderdag Godlinze Beeldhouwwerkplaats en Schilderwerkplaats Kunsthuis Oal Eer
Elke woensdag 09.00-17.00 uur Delfzijl Weekmarkt centrum

Zorgvuldige aanpak
De aantasting van de essen heeft
grote impact op de veiligheid, het
landschap en ecologische aspecten
en stelt ons voor een grote opgave.
We willen de essentaksterfte daarom
op een zorgvuldige manier aanpakken
en stellen een actieplan op. Hierin
besteden we aandacht aan het behoud van gezonde essen, het snoeien
en kappen van zieke essen en het creëren van een duurzaam en gevarieerd
bomenbestand.

Elke woensdag 13.00-16.00 uur, zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur Delfzijl
Molen Adam

Adviesgroep
Wilt u meedenken over de aanpak van
de essentaksterfte en de invulling van
het actieplan? Geef u dan op voor de
adviesgroep! In een tweetal sessies
willen wij samen met bewoners,
belangengroepen en andere betrokkenen concrete thema’s behandelen die
verband houden met de aanpak van
de essentaksterfte in de gemeente
Delfzijl. Uw inbreng is daarin zeer
waardevol!

Kijk voor meer informatie of hoe u een activiteit in uw dorp of wijk
kunt aanmelden op www.eemsdelta.groningen.nl of mail naar
redactie@topvangroningen.nl.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u deelnemen aan de adviesgroep
op 26 juni en 3 juli of heeft u vragen?
Stuur dan voor 4 juni een e-mail naar
essentaksterfte@delfzijl.nl. Vermeld
in uw e-mail uw naam, adres en telefoonnummer. Wij nemen dan contact
met u op.
Wij streven naar een evenwichtige en
gevarieerde samenstelling van de adviesgroep. Op basis van de aanmeldingen wordt daarom bekeken op welke
wijze de sessies worden ingevuld.
Voor meer informatie over essentaksterfte zie www.delfzijl.nl/essentaksterfte.

Elke woensdag en zaterdag 14.00-17.00 uur Delfzijl Galerie Kroonstad
Elke donderdag 13.30-17.00 uur Farmsum Korenmolen Aeolus
Elke zaterdag en zondag t/m 27 mei 12.00-17.00 uur Termunten Fotoexpositie “Van Klooster tot aan de Dollard” door André Dümmer
Bezoekerscentrum Dollard
Elke zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur Bierum Openstelling Bierumer
School
Elke zondag 13.00-17.00 uur Termunterzijl Openstelling Museumgemaal
Cremer
Elke zondag 13.30-17.00 uur Termunterzijl Visserij Museum Termunterzijl
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Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Het college van B en W heeft een omgevingsvergunning verleend (datum is
datum verzending):
- d.d. 09 mei 2018, voor het kappen van 3 essen ter hoogte van het Trekpad
(trainingsveld Poolster), 1 es naast Willem de Merodelaan 6 en 1 es achter
de Grote Dijkstraat 42 te Spijk.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending een
gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.

Verlenging beslistermijn

De beslistermijn voor het realiseren van recreatieve voorzieningen (wandelpad,
brug en waarnemingspunten) en bodemingrepen (incl. tijdelijke persleiding)
nabij het adres Dallingeweersterweg 29-30 te Termunten (polder Breebaart),
ontvangen op 22 maart 2018, wordt verlengd met een termijn van zes weken.

Kennisgeving besluit

Archeologische Monumentenvergunning
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I. van Engelshoven, maakt
bekend dat zij 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
een archeologische monumentenvergunning heeft verleend voor het verstevigen
van enkele loodsen in verband met aardbevingsschade en het aanpassen van deze
loodsen ter verbetering van de bedrijfsvoering: Bierum F-1067 (Rijksmonumentnummer 45589/Locatie Peperstraat 14 te Godlinze). In dit kader ligt het definitieve besluit met bijbehorende stukken ter inzage van 24 mei 2018 tot 5 juli 2018
in het gemeentehuis te Delfzijl.
Beroep
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
waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Divers Delfzijl zoekt versterking
Openbare raadsvergadering donderdag 31 mei 2018

Nieuws uit de raad

Tijd: 19.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis Delfzijl
Agenda
1.		 Opening, mededelingen, vaststelling agenda en vaststelling primus bij
		 hoofdelijke stemming.
2.		 Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2018.
3.		 Aanwijzing 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad.
4. Benoeming leden werkgeverscommissie griffier en griffie.
5. Aanwijzing vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen.
6. Aanwijzing fractievertegenwoordigers t.b.v. rondetafelgesprekken.
7. Moratorium op windparken en grondgebonden zonneparken.
8.		 Jaarstukken 2017 en begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Groningen
		Seaports.
9.		 Jaarrekening 2017, beleidsbegroting 2019 en Meerjarenkoers Veiligheidsregio
		Groningen.
10. Begroting 2019 en bijstelling programma RIGG in de begroting 2018 PG&Z.
11. Begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen.
12. Begroting 2019 gemeenschappelijke regeling WO-DEAL.
13. Krediet accommodatie Jeu de Boules vereniging Delfzijl.
14. Jaarrekening 2017 IVAK i.l.
15. Verklaring van geen bedenkingen bouw woning met kantoor Fam. Bronsweg
		Wagenborgen.
16. Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2017.
17. Ingekomen stukken.
18. Comptabiliteit 2018 (begrotingswijzigingen).
19. Sluiting.
Ter inzage
De agenda, voorstellen en conceptbesluiten vindt u op www.delfzijl.nl/gemeenteraad en liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak
maken bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl of telefoonnummer
140596. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier, Onno Rijkens,
via telefoonnummer (0596) 63 93 10, 06 21 59 45 64 of via griffie@delfzijl.nl.
(Lees verder volgende kolom)

Bezoekadres:
Johan van den Kornputplein 10
9934 EA Delfzijl

Datum 23-05-2018

Divers Delfzijl is op zoek naar inwoners in de gemeente Delfzijl met een migrantenachtergrond die op persoonlijke titel zitting willen nemen in de adviesraad
Divers Delfzijl. Divers Delfzijl adviseert het college van burgemeester en wethouders over integratie en participatie van migranten in Delfzijl. Zo denkt Divers
Delfzijl mee over maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het
meedoen van migranten in de samenleving en het maken van voorstellen voor
beleid. De adviesraad komt elke zes weken bij elkaar.
Versterking
Voor versterking van de huidige adviesraad is Divers Delfzijl op zoek naar meerdere enthousiaste inwoners met een migrantenachtergrond, woonachtig in de
gemeente Delfzijl, die daarnaast:
- Zich verbonden voelen met de gemeente Delfzijl en een bijdrage willen leveren
aan het stimuleren van een diverse samenleving.
- Ondernemend zijn, met kennis van voorzieningen, onderwijs, werk, wonen en
cultuur.
- In staat zijn om objectief advies te geven.
- De tijd hebben om negen keer per jaar te vergaderen en vier tot zes uur per
maand beschikbaar zijn.
Wat biedt Divers Delfzijl
- De mogelijkheid om u stem te laten horen aan de gemeente.
- Een team vanuit de gemeente waar expertise in zit en die deskundigheid
bevorderen.
- De kans uw deskundigheid en netwerk te vergroten.
Heeft u interesse?
Neem dan contact op met Afsaneh Moghadam via e-mail: a.moghadam@delfzijl.nl
of via telefoonnummer: 06 33 31 25 94.
(Vervolg Openbare raadsvergadering donderdag 31 mei 2018)
Spreekrecht
Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige inwoners gezamenlijk
gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde
onderwerpen. Voor het spreekrecht gelden enkele voorwaarden, deze zijn te
vinden op www.delfzijl.nl of op te vragen bij de griffier. Aanmelden kan tot
24 uur voorgaand aan de raadsvergadering via de griffier, telefoonnummer
(0596) 63 93 10, 06 21 59 45 64 of via griffie@delfzijl.nl.
Sociaal Plein Delfzijl

Openingstijden Klant Contact Centrum:
maandag tot en met woensdag

08.30-12.00

13.00-16.00

donderdag

08.30-12.00

13.00-19.00

vrijdag

08.30-12.00

U kunt een afspraak maken via www.delfzijl.nl (knop in de rechterkolom ‘Afspraak
maken Klant Contact Centrum’), aan de receptie of telefonisch via 140596
Digitaal gemeenteblad Via www.overheid.nl/snel naar/gemeenteblad. In zoekscherm
Delfzijl als ‘publicerende organisatie’ toevoegen, op knop ‘zoeken’ drukken. Of via
www.delfzijl.nl, ‘Meer nieuws’, ‘Bekendmakingen’.

Zie reguliere openingstijden KCC.
Tel. (0596) 63 99 99 		
E-mail sociaalplein@delfzijl.nl

Steunstees
Delfzijl-Noord, Godlinze, Spijk en
Woldendorp:
Afspraak via tel. 140596
24-uurs bereikbaarheid milieuklachten:
Tel. 140596

Informatie inburgering:
Di t/m do: 08.30-16.00 uur
Tel. (0596) 63 91 09
Openbare kennisgevingen
van de gemeente Delfzijl staan op
www.delfzijl.nl en hangen in de
publicatiekast naast de ingang van
het gemeentehuis.
Gemeenteberichten is een uitgave van de
gemeente Delfzijl.
Redactie: team Communicatie

