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Stremming brug Farm		

Vergunningen

sum van 4 juni tot en
met 8 juni

Van maandag 4 juni 7.00 uur tot en
met vrijdag 8 juni 18.00 uur voert
Rijkswaterstaat asfalteringswerkzaamheden uit aan de binnenhoofdbruggen van het sluizencomplex in
Farmsum. Tijdens de werkzaamheden
zijn de twee bruggen geheel afgesloten voor het werkverkeer. Hiervoor is
een omleiding ingesteld, die globaal
bestaat uit de volgende maatregelen:
- Op de kruising N992/N362 wordt
aangegeven dat Delfzijl via de
N362/N33 te bereiken is en het
industrieterrein Oosterhorn via de
N992/Kloosterlaan.
- In Delfzijl wordt op de kruisingen
van de Hogelandsterweg en de
N997 aangegeven dat verkeer
richting de A7 via de N33 dient
te rijden.

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

Aanvragen omgevingsvergunning

t/m 6-januari Delfzijl Expositie Doar broest de zee MuzeeAquarium

Het college van B en W heeft aanvragen ontvangen voor de volgende
omgevingsvergunningen (datum is datum ontvangst):
- d.d. 23 mei 2018, voor het wijzigen van een gevel aan de Familie Bronsweg 54,
9945 PS te Wagenborgen;
- d.d. 24 mei 2018, voor het bouwkundig versterken van de dakkapel aan de
Hereweg 56, 9906 PG te Bierum;
- d.d. 25 mei 2018, voor het bouwen van een bewaarplaats aan de Oostpolderweg 2, 9909 TH te Spijk;
- d.d. 25 mei 2018, voor het plaatsen van een kunstwerk aan de Waddenweg 16,
9933 KH te Delfzijl;
- d.d. 28 mei 2018, voor het plaatsen van een dakkapel aan de Ridenbergstraat
13, 9936 BE te Farmsum;
- d.d. 28 mei 2018, voor het bouwen van een opslaghal aan de Steenweg 15,
9936 BP te Farmsum;
- d.d. 30 mei 2018, voor het verven van de perronkap aan het Johan van den
Kornputplein 1, 9934 EA te Delfzijl.

Reguliere activiteiten:

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Evenementenkalender komende weken
9-juni 12.00-18.00 uur Delfzijl Legacy Dance Competition Dansschool
The Legacy
16-juni 13.00-16.00 uur Bierum Marktplaats@Bierum
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
t/m 15-juli Delfzijl Expositie Kunst uit Kazan Molen Adam
t/m 26-augustus Termunten Exposities Reint Verkerk en Kinderen
Basisschool Termunten Bezoekerscentrum Dollard

Elke dag 10.00-17.00 uur Krewerd Kijken in de Kerk Mariakerk
Elke dag 10.00-17.00 uur Delfzijl MuzeeAquarium
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
Elke woensdag en zaterdag 14.00-17.00 uur Delfzijl Galerie Kroonstad
Elke donderdag 13.30-17.00 uur Farmsum Korenmolen Aeolus

Met de bus naar kamerdebat gaswinning

Elke zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur Termunten Openstelling
Bezoekerscentrum Dollard

Ook vanuit de gemeente Delfzijl kunt u
met de bus mee naar het gaswinningsdebat in de Tweede kamer dat op
donderdag 7 juni in Den Haag plaatsvindt. De Groninger Bodembeweging
(GBB) coördineert de reis. U kunt zich
opgeven via www.groninger-bodembeweging.nl. Aanmelding vooraf is
noodzakelijk om van een plekje verzekerd te zijn. De bus vertrekt vanaf
het station in Delfzijl. Voor vertrektijden en andere opstapplaatsen: zie de
website van GBB.

Elke zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur Bierum Openstelling Bierumer School

Elke zaterdag 14.00-16.00 uur Farmsum Farmsumerkerk open voor bezichtiging

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.

Locatie
Het Parkinson Café vindt plaats in
het gebouw van de ASWA (Algemene
Stichting Welzijn Appingedam) aan
de Burgemeester Klauckelaan 16 te
Appingedam.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het
programma van een Parkinson Café
bij u in de buurt op www.delfzijl.nl/
parkinson. Voor meer informatie en
opgave kunt u contact opnemen met
Anneke Blaauw-Vleugel via telefoonnummer (0596) 53 35 76. Ook kunt u
mailen naar info@parkinsoncafe
appingedam.nl.
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

Het college van B en W heeft een omgevingsvergunning verleend (datum is ]
datum verzending):
- d.d. 23 mei 2018, voor het verbreden van een inrit aan het Gersteland 18,
9932 HX te Delfzijl;
- d.d. 28 mei 2018, voor het vernieuwen van de dakbedekking en het plaatsen
van een dakkapel aan de Redgerlaan 2, 9934 PS te Delfzijl;
- d.d. 29 mei 2018, voor het verbreden van een inrit aan de Valkenhorst 17,
9932 LS te Delfzijl;
- d.d. 29 mei 2018, voor het legaliseren van het wijzigen van een balkon aan de
toren aan het Torenpad 5, 9931 TE te Delfzijl.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending een
gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.

Verlenging beslistermijn

De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt verlengd met een termijn
van 6 weken (datum is datum ontvangst):
- d.d. 10 februari 2018, voor het bouwen van een trainingsfaciliteit aan de
Burgemeester Boeremalaan 1 A, 9934 EM te Delfzijl;
- d.d. 29 maart 2018, voor het verbouwen van een pand aan de Marktstraat 3,
9934 CH te Delfzijl;
- d.d. 26 april 2018, voor het realiseren van een tandartspraktijk aan de
Duurswold 2, 9936 HA te Farmsum.

Welstandscommissie

Als u wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de
Welstandscommissie. Welstandseisen zijn eisen die aan het uiterlijk van bouwwerken worden gesteld. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk
dat u wenst te plaatsen op zichzelf of in verhouding tot de omgeving voldoende
passend is. De criteria hiervoor staan in de welstandsnota. De welstandscommissie
vergadert elke woensdag bij de Werkorganisatie DEAL-gemeenten aan de Gevelsteen 12 te Delfzijl. Voor vragen over welke plannen voorliggen kunt u bellen met
(0596) 63 97 00. De vergadering is openbaar.

Parkinson Café Appingedam en omstreken
Op vrijdag 22 juni 2018 wordt van 14.00
tot 16.00 uur het Parkinson Grand Café
Appingedam e. o. weer gehouden.
Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor iedereen die met de ziekte
van Parkinson te maken heeft. Op
deze dag is het onderwerp Dementie
en de ziekte van Parkinson door Mevr.
F. Reesink Neuroloog OZG en UMCG.

Datum 06-06-2018

Besluitenlijst Raadsvergadering 31 mei 2018

Nieuws uit de raad

- Besluitenlijsten 26 april 2018 vastgesteld.
- Plaatsvervangend voorzitters van de raad aangewezen.
- Vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen aangewezen fractievertegenwoordigers t.b.v. rondetafelgesprekken aangewezen.
- Moratorium op windparken en grondgebonden zonneparken vastgesteld.
- Jaarstukken 2017 en begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Groningen
Seaports voor kennisgeving aangenomen.
- Begroting 2019 en bijstelling programma RIGG in de begroting 2018 PG&Z
voor kennisgeving aangenomen.
- Begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen voor
kennisgeving aangenomen.
- Begroting 2019 gemeenschappelijke regeling WO-DEAL voor kennisgeving
aangenomen.
- Voorbereidingsbesluit twee locaties in Delfzijl vastgesteld.
- Krediet accommodatie Jeu de Boules vereniging Delfzijl beschikbaar gesteld.
- Jaarrekening 2017 IVAK i.l. voor kennisgeving aangenomen.
- Verklaring van geen bedenkingen bouw woning met kantoor Fam. Bronsweg
Wagenborgen afgegeven.
- Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2017 voor kennisgeving aangenomen.
- Motie Gezamenlijk optrekken met gemeente Appingedam inzake aanpak
jeugdgroepen aanvaard.
- ‘We Energy game’ als onderdeel bewustwording draagvlak energietransitie
aanvaard.

Voorbereidingsbesluit

Twee locaties in de plaats Delfzijl
De raad heeft bij besluit van 31 mei 2018 verklaard dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locaties:
- Wettersteinstraat 2 en 8a, Delfzijl;
- Fivellaan 2, Delfzijl.
Het besluit is op 31 mei 2018 in werking getreden.
Ter inzage
Het besluit en de bijbehorende verbeeldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum via
www.delfzijl.nl, telefoonnummer 140596 of bij de receptie. Het plan ligt ook ter
inzage in de openbare bibliotheek aan de Oude Schans 23 te Delfzijl. Het besluit
en de bijbehorende verbeeldingen zijn ook in te zien via www.delfzijl.nl/
voorbereidingsbesluiten.
Bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en
beroep kan worden ingesteld.

Alle stukken kunt u vinden op www.delfzijl.nl/gemeenteraad.
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
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Datum 06-06-2018

Via ‘Projecten centrum Delfzijl’ houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in en rondom het centrum van Delfzijl. Deze week:

Herinrichting Stationsgebied
Vanaf 11 juni werkzaamheden rondom het Johan van den Kornputplein in Delfzijl
Op maandag 11 juni starten er werkzaamheden ter voorbereiding voor
de herinrichting van het stationsgebied rondom het Johan van den
Kornputplein in Delfzijl. De werkzaamheden betreffen het verleggen en
vervangen van kabels en leidingen. Op de parkeerplaats aan het Johan
van den Kornputplein, in het gedeelte van de blauwe zone, wordt de
waterleiding vervangen. Hierdoor zijn er van 11 juni tot en met 15 juni
een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar (zie kaartje). Zodra de
werkzaamheden op een gedeelte van de parkeerplaats afgerond zijn,
gaan de parkeerplaatsen die open kunnen, weer open.
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Parkeerplaatsen
afgesloten

Stremming doorgaande weg Johan van den Kornputplein op 21 juni
Op donderdag 21 juni is van 06.00 uur tot en met 18.00 uur de Johan van
den Kornputplein tussen de kruising met de Damsterlaan en de ingang
naar de parkeerplaats bij het Gemeentehuis gestremd in verband met
het verleggen van kabels. Verkeer wordt middels omleidingsroutes via de
Hogelandsterweg en de Oosterveldweg omgeleid.
Hinder voetpad vanaf Landstraat tot Waterstraat
Vanaf maandag 2 juli tot en met vrijdag 13 juli zijn er werkzaamheden
aan de waterleiding onder het voetpad vanaf de Landstraat tot aan de
Waterstraat. Hierdoor is op enkele plekken het voetpad opengebroken.
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Vervanging waterleiding naast politiebureau
Van 18 juni tot en met 29 juni gaat de waterleiding naast het politiebureau in de groenstrook vervangen worden (zie kaartje).
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Planning
Het verlegen van de kabels en leidingen rond het stationsgebied duren
naar verwachting vijf weken. In deze periode kan er hinder worden ondervonden door het aanwezige bouwverkeer en graafwerkzaamheden.
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Te vervangen waterleiding

Kaartje met alle werkzaamheden rondom het Johan van den Kornputplein.

Wij zijn Delfzijl

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de herinrichting van het stationsgebied
en andere projecten in het centrum van Delfzijl op www.delfzijl.nl/
projectencentrumdelfzijl.

Te vervangen waterleiding

Via ‘Wij zijn Delfzijl’ houden wij u op de hoogte van bewonersinitiatieven in de gemeente Delfzijl. Deze week:

Volle kracht over de gracht!

Op zaterdag 19 mei jl. heeft stichting ‘Volle kracht over de gracht’ tijdens de Pinksterfeesten in Delfzijl
de eerste editie ‘Volle kracht over de gracht’, georganiseerd. Dit initiatief is bedacht door een groep
enthousiaste Delfzijlsters die een nieuw evenement aan de Pinksterfeesten wilden toevoegen. Op een
(zelfgemaakte) fiets, fietsten ruim vijftig deelnemers over een baan van circa 30 meter over het water
heen bij de gracht in Delfzijl. Er waren ook mooie prijzen te winnen, namelijk: voor de snelste fietser,
de originaliteitsprijs, de pechprijs en een prijs voor het bedrijventeam. Vanaf 13.00 uur gaf Henk de
Haan het startschot, daarna was het een groot waterspektakel. Helaas haalde niet iedereen de bel en
kwam met fiets en al in het water terecht. De organisatie kijkt terug op een fantastisch evenement met
ontzettend veel publiek en deelnemers.

Bewonersinitiatieven ‘Delfzielster Pronkjewails’ geven de
gemeente kleur

In de gemeente Delfzijl nemen inwoners initiatieven om wonen en recreëren in hun buurt, wijk of dorp
nog plezieriger te maken dan het al is. De gemeente draagt bewonersinitiatieven een warm hart toe en
onderstreept dat door initiatiefnemers jaarlijks in het zonnetje te zetten. Dit gebeurt tijdens een
feestelijke bijeenkomst. Bewonersinitiatieven, ‘Delfzielster Pronkjewails’ krijgen dan een plek in de
centrale hal van het gemeentehuis. Hier is sinds 2015 een fotogalerij van bewonersinitiatieven ingericht.
Wilt u een initiatief voordragen?
Weet u een initiatief die een plekje in de galerij verdient? Mail deze dan uiterlijk 3 september 2018
naar bewonersinitiatieven@delfzijl.nl. Vermeld in de aanmelding de gegevens van de contactpersoon
van het initiatief, zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres en geef aan waarom u vindt dat
dit initiatief een plek verdient in de fotogalerij. Ook uw contactgegevens ontvangen wij graag.
Criteria om voor een plek in de galerij in aanmerking te komen zijn:
- Het initiatief bestaat minimaal één jaar.
- Het initiatief mag niet (semi)commercieel van aard zijn.
Feestelijke bijeenkomst in 2018
Op vrijdagmiddag 23 november 2018 om 16.00 uur vindt er in het gemeentehuis een feestelijke
bijeenkomst plaats waarbij de geselecteerde initiatiefnemers in het zonnetje worden gezet.

Fietsers staan klaar voor de start.

Opening Mothers United in stationsgebouw

Bewonersinitiatief Mothers United, een groep Antilliaanse vrouwen, heeft donderdag 31 mei hun restaurant in het stationsgebouw in Delfzijl feestelijk geopend. Wethouder Meindert Joostens en voorzitter
van het Bewonersbedrijf Delfzijl-Noord, Sully Udema, waren twee van de sprekers tijdens de opening.

Delfzielster Pronkjewails in de hal van het gemeentehuis in Delfzijl.

Hoe kan Gebiedsregie u verder helpen?

Heeft u een bewonersinitiatief en wilt u hierbij ondersteuning? Neem dan contact op met Gebiedsregie. Zij helpen u om van uw idee een plan te maken. Hebt u al een initiatief (plan), download
dan het formulier ‘Aanvraag bewonersinitiatief’ via www.delfzijl.nl. Stuur het formulier naar
bewonersinitiatieven@delfzijl.nl of naar team Gebiedsregie, postbus 20000, 9930 PA Delfzijl,
onder vermelding van Bewonersinitiatief. Team Gebiedsregie toetst binnen een week of de
aanvraag volledig is. Binnen veertien dagen krijgt u een reactie op de aanvraag. Uw aanvraag
wordt niet in behandeling genomen als een initiatief een privé of commercieel belang heeft.
De opening van Mothers United.

