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Neem een kijkje op de
		

(Vervolg Vergunningen)

dijk en in het nieuwe
MuzeeAquarium op
zaterdag 2 juni

Op zaterdag 2 juni is iedereen op de
Dag van de Bouw 2018 tussen 10.00
en 16.00 uur welkom om de dijkverbetering en het nieuwe MuzeeAquarium te bekijken. Op verschillende
locaties organiseert Ommelanderdiek
activiteiten voor volwassenen en
kinderen (gratis). Ook vertellen ze
over de dijkverbetering EemshavenDelfzijl. In het bezoekerscentrum aan
de Noordersingel 1 zijn de ontwerpen
van de dijk virtueel te bekijken.
Verschillende activiteiten
Bij de dijk achter het MuzeeAquarium
zijn verschillende activiteiten. Zo kunt
u hier het materieel bekijken waarmee de werkzaamheden voor de
dijkverbetering worden uitgevoerd en
bekijken wat er zoal is aangetroffen
tijdens de werkzaamheden. Elk half
uur rijdt er een bus over het werkterrein vanaf de dijk bij het MuzeeAquarium naar de dubbele dijk in Bierum
(en weer retour).
MuzeeAquarium
De Dag van de Bouw is de eerste dag
dat het nieuwe MuzeeAquarium weer
geopend is voor publiek. Om dit te
vieren krijgen alle bezoekers gratis
toegang.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op:
www.noorderzijlvest.nl/dijkeems
havendelfzijl.

Onderweg met het
openbaar vervoer
Elke eerste dinsdag van de maand
(eerstvolgende is dinsdag 5 juni) zitten de OV-ambassadeurs van 09.00 tot
12.00 uur in gemeentehuis aan de J.
van den Kornputplein 10 in Delfzijl.
Zij geven u persoonlijk advies over
het gebruik van het openbaar vervoer.
Daarnaast kunt u eenmalig een proefreis maken samen met de OV-ambassadeur. Zo raakt u (weer) vertrouwd
met reizen in het openbaar vervoer.

Divers Delfzijl zoekt
versterking
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.
Heeft u interesse?
Kijk voor meer informatie op www.
delfzijl.nl of neem contact op met
Afsaneh Moghadam via e-mail: a.moghadam@delfzijl.nl of via telefoonnummer: 06 33 31 25 94.

Bezoekadres:
Johan van den Kornputplein 10
9934 EA Delfzijl
Postadres:
Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl
Tel.
Fax
e-mail
web

140596
(0596) 63 07 12
gemeente@delfzijl.nl
www.delfzijl.nl
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Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Evenementenkalender komende maand
2-juni t/m 26-augustus Termunten Exposities Reint Verkerk en Kinderen
Basisschool Termunten Bezoekerscentrum Dollard
9-juni 12.00-18.00 uur Delfzijl Legacy Dance Competition Dansschool
The Legacy
17-juni 12.00-18.00 uur Termunten Crazy Races Termunten
17-juni 10.00-17.00 uur Krewerd Kijken in de kerk Mariakerk
24-juni 13.00-15.30 uur Oterdum Wandeling bloeiende natuur Kerkhof
monument Oterdum

Reguliere activiteiten:

Elke dag 10.00-17.00 uur Krewerd Kijken in de Kerk Mariakerk
Elke dinsdag t/m donderdag Godlinze Beeldhouwwerkplaats en Schilderwerkplaats Kunsthuis Oal Eer
Elke woensdag 09.00-17.00 uur Delfzijl Weekmarkt centrum
Elke woensdag 13.00-16.00 uur, zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur Delfzijl
Molen Adam

Het college van B en W heeft een omgevingsvergunning verleend (datum is
datum verzending):
- d.d. 17 mei 2018, voor het plaatsen van een dakkapel aan de Rippert 33, 9905
PT te Holwierde;
- d.d. 17 mei 2018, voor het realiseren van een tweede inrit aan de Rijksweg
57 A, 9934 PC te Delfzijl;
- d.d. 17 mei 2018, voor het aanbrengen van lichtreclame aan de Zeebadweg 7,
9933 AV te Delfzijl;
- d.d. 17 mei 2018, voor het versterken van gemetselde kolommen in de woonkamer en het versterken van de stoelconstructie van de schoorsteen en het
plaatsen van een lichtgewicht rookkanaal aan de Hoofdweg 3, 9908 PA te
Godlinze;
- d.d. 18 mei 2018, voor het plaatsen van een staalconstructie in het pand aan de
Hereweg 39, 9906 PC te Bierum;
- d.d. 22 mei 2018, voor het realiseren van tijdelijke parkeerplaatsen
(dit besluit is per direct in werking getreden) aan de Damsterkade te Delfzijl;
- d.d. 22 mei 2018, voor het wijzigen van het bestemmingsplan, zodat er een
outdoor fitness en bewegingstuin voor senioren geplaatst kan worden aan het
Wilhelminapark te Delfzijl;
- 23 mei 2018, voor het verbreden van een inrit aan het Gersteland 18, 9932 HX
te Delfzijl.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending een
gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.

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 12.00-17.00 uur Termunten Openstelling
Bezoekerscentrum Dollard
Elke zaterdag 14.00-16.00 uur Farmsum Farmsumerkerk open voor
bezichtiging
Elke zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur Bierum Openstelling Bierumer
School
Elke zondag 14.00-17.00 uur Termunten Openstelling en beklimmen
spannende toren Ursuskerk
Elke zondag 13.00-17.00 uur Termunterzijl Openstelling Museumgemaal
Cremer
Elke zondag 13.30-17.00 uur Termunterzijl Visserij Museum Termunterzijl
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.

Nieuws uit de raad

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van de gemeente Delfzijl vergadert op donderdag 31 mei 2018
vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (openbaar). De agenda stond
in de Eemsbode van 23 mei 2018 en vindt u op www.delfzijl.nl/gemeenteraad.
Inzage stukken
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.

Vergunningen

Kent u iemand die een lintje verdient?
In de gemeente Delfzijl zetten veel inwoners zich
belangeloos in voor het maatschappelijk welzijn.
Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een
Koninklijke onderscheiding. Ze moeten dan wel worden
voorgedragen. Deze voordracht wordt veelal gedaan
door iemand uit de vereniging of instelling die de bijzondere inzet zeer waardeert. Maar ook familieleden of
buren kunnen het initiatief nemen om een voordracht
te doen.
Wie komt in aanmerking?
Iedereen kan voor een ander een Koninklijke onderscheiding aanvragen. Daarbij moet er sprake zijn
van bijzondere verdiensten voor de samenleving of
bijzondere prestaties. De bijzondere verdiensten of
maatschappelijke uitstraling moet uitgaan boven wat
verwacht mag worden van degene die wordt voorgedragen.
Ook kunt u mensen uit overheid en bedrijfsleven voordragen als de verdiensten
uitgaan boven wat verwacht mag worden van mensen in hun positie en een
uitstraling hebben naar de samenleving.
Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient?
Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.
Uw voordracht voor de lintjesregen 2019 moet voor 1 juli 2018 binnen zijn bij de
gemeente. Voor een aanvraagformulier en meer informatie kunt u contact opnemen
met de gemeente Delfzijl, Marian Bosker via telefoonnummer (0596) 63 93 07.
U kunt het formulier ook downloaden op www.lintjes.nl. Het voorstel moet
ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente Delfzijl. Wilt u iemand
op een ander moment in het jaar voordragen dan moet uw aanvraag tenminste
zes maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester zijn
ingediend.

Wet basisregistratie personen
De gemeente heeft van onderstaande personen ambtshalve het vertrek uit
Nederland opgenomen. Dit op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie Personen:
Naam

Voorletters

Geboortedatum

Datum verzending

Dmochowski
Grochowski

M.
G.

31 januari 1965
16 juli 1985

16 mei 2018
16 mei 2018

Grochowski

T.S.

13 november 1987

16 mei 2018

D.

7 september 1984

16 mei 2018

Králiková

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. 22 mei 2018, voor het verbreden van een inrit aan de Valkenhorst 17,
9932 LS te Delfzijl.

Polovina

S.

21 mei 1978

16 mei 2018

Pszonak

R.J.

10 januari 1981

16 mei 2018

Siedlarski

P.R.

28 mei 1991

16 mei 2018

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending een
gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.

(Lees verder volgende kolom)

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

Nieuws- en informatiepagina gemeente Delfzijl

Datum 30-05-2018

Wilt u met ons meedenken 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.
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.

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.

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!

Zorgzaam Losdorp

‘Roep maar als je hulp nodig hebt’
Een pas verbouwd dorpshuis, uitgebreide speeltuin en een dorpsbarbecue in
het park realiseerde Losdorp al. Nu wil het 150-koppige dorp ook zijn sociale
structuur versterken en veiligstellen voor de toekomst. Debora Van Zeebroeck-Boneschansker vertelt hoe ze dat aanpakken in haar dorp.

Meten is weten
‘Gelukkig staan mensen hier nog voor elkaar’, zegt Debora. ‘Je merkt hier echt nog
die oude dorpsmentaliteit van; roep maar als je hulp nodig hebt. Dat viel me ook op
toen we in 2013 begonnen met het verbouwen en opknappen van het dorpshuis.
De verbouwing is mede geslaagd door de inzet van heel veel vrijwilligers en nu staat
er een prachtig toekomstbestendig dorpshuis. De komende twintig jaar kunnen we
zeker vooruit. Nadat we in het dorpshuis alle puntjes op de i hadden gezet, hebben we
vanuit Dorpsbelangen een Wmo-commissie gevormd. Samen met Jan Velthuis, Anneke
de Goed en Hester Bos ben ik daarin actief. Wat we willen bereiken, is dat Losdorp
een prettig dorp blijft om in te wonen voor alle verschillende leeftijden. Onze vraag is
hoe we de hulp die mensen nodig hebben laagdrempelig en goed kunnen organiseren.
Om daar antwoord op te krijgen, hebben we een Wmo-scan gedaan. Vereniging Groninger
Dorpen heeft ons daar super bij begeleid.’

Debora Van Zeebroeck-Boneschansker met haar twee oudste dochters in de
grote speeltuin achter dorpshuis De Bongerd.

Samen zelfstandig
‘Wat bleek uit de scan: Losdorp beschikt over veel meer activiteiten, faciliteiten en
onderlinge zorg dan we in de gaten hadden. Dat komt aan de ene kant omdat we heel
veel zaken, zoals elkaar even helpen, vanzelfsprekend vinden. Aan de andere kant
zet je op een rij wat er allemaal is en als je dat zo naast elkaar ziet, dan is dat best
bijzonder. Het draagvlak en de onderlinge interesse is ook vrij groot. Op de informatieavond over de Wmo-scan kwamen zo’n veertig dorpsgenoten en dat is op 150 inwoners
een behoorlijk aantal! Je maakt de scan door allerlei informatie te verzamelen en
vragenlijsten in te vullen. Op basis daarvan maakt de Vereniging Groninger Dorpen
een rapport, dat is nu net klaar en gaan we binnenkort met het dorp bespreken.
Van daaruit willen we werken naar een toekomstvisie. Hoe leven we het prettigst
samen zelfstandig? We richten ons niet op één doelgroep, want in zo’n klein dorpje
is iedere doelgroep klein. Zo hebben we bijvoorbeeld maar tien basisschoolkinderen.
Wel zien we aankomen dat de groep 65-plusssers, die zich nu nog prima redt, er over
tien jaar wellicht heel anders voorstaat.’

Zorgzaam Losdorp
‘Wie a zegt, moet ook b zeggen. Nu we de Wmo-scan gemaakt hebben, willen we op
basis van de uitkomst en de dorpsbespreking verder door met Losdorp aan te sluiten bij
de keten van Zorgzame Dorpen Groningen. We hopen in het najaar te kunnen beginnen
en willen dan dorpsavonden organiseren. Samen bekijken we dan waar nog meer behoefte
aan is. Dat kan een stukje zorg zijn, maar ook hoe we aan kunnen sluiten bij bestaande
steunpunten in de dorpen om ons heen. Bijvoorbeeld door vervoer te regelen naar die
dorpen waar wel een huisartsenspreekuur of stembureau is. Ook denken we in de richting
van een inventarisatie en bemiddeling van diensten die dorpelingen onder elkaar wel
willen bieden. Zoals het vervangen van een lampje, doen van een boodschap of samen
een wandeling maken. We willen de initiatieven die er nu zijn vasthouden, zodat ons
dorp levendig blijft en iedereen zich welkom voelt. Mooi compliment was dit jaar op
de dorpsbarbecue, waar nieuwe inwoners over Losdorp zeiden; we vallen met onze
neus in de boter, wat een warm onthaal!’

Een plein is de plek waar mensen elkaar ontmoeten. Dat wil het Sociaal
Plein Delfzijl ook zijn: de plek waar mensen elkaar ontmoeten die zorg en
hulp nodig hebben en kunnen bieden. We doen het samen! Op de gemeentepagina vertellen mensen hun ervaringen en laten zien hoe zij hulp
en zorg hebben georganiseerd. Vandaag het verhaal van Losdorp. Debora
Zeebroeck-Boneschansker vertelt hoe haar dorp zich voorbereidt op een
zorgzame toekomst, waarin het voor alle Losdorpers goed toeven is en zij
elkaar helpen waar nodig.

