boordevol

Gemeenteberichten

Bierum, Biessum, Borgsweer, Delfzijl, Farmsum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Meedhuizen, Spijk, Termunten, Termunterzijl, Uitwierde, Wagenborgen, Woldendorp
Nieuws- en informatiepagina gemeente Delfzijl

Werkgroep 4 mei
		

Vergunningen

Delfzijl centrum zoekt
secretaris
De werkgroep 4 mei Delfzijl centrum
is op zoek naar een secretaris die de
werkgroep wil versterken. Als secretaris notuleert u tijdens de vergaderingen en verwerkt dit na afloop tot een
verslag. Ook bereidt u voor elke vergadering de agenda voor. De werkgroep
is bezig met nieuwe initiatieven/acties
waarbij de secretaris kan optreden als
ondersteuner en/of wijzen op opvolging van acties. Samen met een medewerker van de gemeente Delfzijl houdt
de secretaris de draaiboeken bij.
Werkgroep 4 mei
De werkgroep organiseert jaarlijks de
Nationale Dodenherdenking op 4 mei.
Hiervoor komt de werkgroep één keer
per maand op de dinsdagavond bij elkaar. De werkgroep start in september
met de voorbereidingen voor 4 mei
2019.

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Evenementenkalender komende weken
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
24-juni 13.30-15.30 uur Termunten Struinen langs de Dollard Bezoekerscentrum Dollard

t/m 26-augustus Termunten Exposities De Dollard van boven gezien door
Reint Verkerk en Kinderen Basisschool Termunten Bezoekerscentrum Dollard
t/m 6-januari Delfzijl Expositie Doar broest de zee MuzeeAquarium

Reguliere activiteiten:

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

Woonveiliger | Maak
het inbrekers niet te
makkelijk

Elke woensdag en zaterdag 14.00-17.00 uur Delfzijl Galerie Kroonstad

Zorg voor een veilige woning, vooral
als u weg bent. Een advies dat we u
graag meegeven nu de zomervakantie
voor de deur staat. Tips die we u nu
alvast willen geven:

Elke zaterdag 14.00-16.00 uur Farmsum Farmsumerkerk open voor bezichtiging

Wat te doen bij een verdachte
situatie?
Een verdachte situatie is een situatie
die afwijkt van een normale situatie,
waarbij er mogelijk sprake is van een
misdrijf. Hierbij kunt u denken aan iemand die speurend rondloopt of meerdere malen dezelfde route loopt.
Wellicht kijken personen bij huizen
naar binnen, bellen ze aan, voelen ze
aan deuren of ramen. U kunt de politie
helpen door in zo’n situatie goed op
een aantal zaken te letten. Dit zijn de
locatie, het signalement van de persoon
(leeftijd, lengte, bril/snor/baard,
huidskleur, haardracht, tatoeages of
andere opvallende kenmerken), een
kenteken van een voertuig en de
vluchtroute. In het geval van een verdachte situatie belt u 112.
Meer informatie
Wilt u meer weten over goedgekeurd
hang- en sluitwerk op ramen en deuren,
kijk dan op www.politiekeurmerk.nl/
bewoner. Ook kunt u via http://scan.
woonveiliger.nl/ controleren hoe veilig
uw woning is en ontdekken wat u kunt
doen om uw woning veiliger te maken.

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 aanvragen ontvangen voor de volgende
omgevingsvergunningen (datum is datum ontvangst):
- d.d. 04 juni 2018, voor het vervangen van 2 schoorsteen aan de HoofdwegZuid 6, 9909 BB te Spijk;
- d.d. 05 juni 2018, voor het verbreden van een ligboxenstal aan de Damsterweg
4, 9905 PG te Holwierde;
- d.d. 05 juni 2018, voor het aanleggen van een grondwal nabij Oosterhorn ten
zuiden van de sluis Lalleweer;
- d.d. 06 juni 2018 voor het aanbrengen van een damwand nabij de Onderhoudsweg ter hoogte van Bierum.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

t/m 15-juli Delfzijl Expositie Kunst uit Kazan Molen Adam

Wilt u de werkgroep versterken?
Meldt u dan aan bij Bouko Sanders
(voorzitter) via het e-mailadres
b.r.sanders@ziggo.nl. Ook voor meer
informatie kunt u bij hem terecht.

- Gebruik goedgekeurd hang- en
sluitwerk op ramen, (garage)
deuren en lichtkoepels.
- Sluit altijd alle ramen en deuren.
En draai deuren op slot, ook als u
even weggaat.
- Gebruik uw buitenverlichting.
Bijvoorbeeld op schemerschakelaar
of bewegingssensor.
- Plaats waardevolle spullen uit het
zicht.

Datum 13-06-2018

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 donderdag 13.30-17.00 uur Farmsum Korenmolen Aeolus
Elke zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur Termunten Openstelling
Bezoekerscentrum Dollard

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 donderdag 21 juni 2018
Tijd: 19.00 uur (let op gewijzigde aanvangstijd)
Plaats: raadzaal gemeentehuis Delfzijl
Agenda
1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda en vaststelling primus bij
hoofdelijke stemming.
2. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 31 mei 2018.
3. Vaststelling jaarrekening 2017.
4. Kennisname van de 1e Bestuursrapportage 2018 (T-rapportage).
5. Actualisatie reserves voorjaar 2018.
6. Kadernota 2019.
7. Comptabiliteit 2018 (begrotingswijzigingen).
8. 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, bij de receptie 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.
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.

Het college van B en W heeft een omgevingsvergunning verleend (datum is
datum verzending):
- d.d. 31 mei 2018, voor het bouwen van een schuur aan de Lage Trijnweg 4,
9909 TD te Spijk;
- d.d. 01 juni 2018, voor het verbouwen van een pand aan de Zijlvest 18,
9936 GZ te Farmsum;
- d.d. 01 juni 2018, voor het vervangen van een schoorsteen aan de Grote
Dijkstraat 24, 9909 BL 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 een visstek bij het Wilhelminapark,
9934 EK te Delfzijl, ontvangen op 23 maart 2018, wordt verlengd met een
termijn van zes weken.

Start onkruidbeheersing in de gemeente
Aannemer Groenservice Noord is inmiddels voor de gemeente Delfzijl gestart
met het beheersen van onkruid op verhardingen. Dit gebeurt anders dan in
het verleden. De gemeente beheerst onkruid op wegen, straten en pleinen nu
alleen op een milieuvriendelijke manier. Sinds 2016 is het gebruik van chemische
middelen voor overheden en professionals verboden. Dit omdat veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen, wat een nadelig effect heeft op
planten, dieren en de productie van drinkwater. Particulieren mogen chemische
onkruidbestrijdings-middelen nog wel gebruiken.
Eisen kwaliteit openbare ruimte
Door gebruik te maken van milieuvriendelijke middelen, zoals heet water, hete
lucht, vegen en borstelen, worden onkruiden niet meer tot in de wortel bestreden. De aanpak richt zich op de bovengrondse delen van de plant. Deze middelen
zijn minder belastend voor het milieu dan de chemische bestrijding, maar minder
effectief. Wat u hiervan kunt merken, is dat het onkruid sneller terug groeit.
In de hele gemeente vindt onkruidbeheersing op verhardingen op B-niveau plaats.
Dit houdt in dat er een bepaald percentage onkruid mag staan per vierkante meter voordat de aannemer verplicht is om maatregelen te nemen. Meer informatie
over het kwaliteitsbeeld B vindt u op www.delfzijl.nl/onkruid.
Helpt u ons bij het beheersen van onkruid?
Door de huidige manier van onkruidbeheersing ziet het onderhoudsbeeld er
anders uit dan u vanuit het verleden gewend bent. Er zal nu altijd wat onkruid
zichtbaar zijn. De gemeente doet haar uiterste best om de openbare ruimte zo
netjes mogelijk te houden door onkruid zoveel mogelijk te beperken, maar wij
vragen hierbij ook uw hulp. Onkruid groeit het makkelijkst tussen voegen van
de tegels. Als u regelmatig uw trottoir veegt, veegt u het zand en daarmee de
voedingsbodem voor onkruid weg. Een zaadje krijgt hierdoor niet de kans om
te ontkiemen. Op deze wijze werken we samen aan een schone en veilige
woonomgeving!
Melding doorgeven
Voldoet het onkruid op een verharding volgens u niet aan de normen van het
kwaliteitsniveau B? Meld dit bij de gemeente via de Delfzijlster app, de website
www.delfzijl.nl (Melding doen) of telefonisch 140596.

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

Krol

S.

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’.

Datum verzending
6 juni 2018

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

Openingstijden Klant Contact Centrum:

Geboortedatum
8 september 1966

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

Projecten centrum Delfzijl
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Datum 13-06-2018

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 zijn er werkzaamheden ter voorbereiding voor de
herinrichting van het stationsgebied rondom het Johan van den Kornputplein in Delfzijl gestart. 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 is 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 verleggen van de kabels en leidingen rond het stationsgebied duurt
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.

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

Start aanleg parkeerplaatsen Damsterkade in Delfzijl
De gemeente heeft opdracht gegeven aan aannemer Spithorst om
ter hoogte van de Damsterkade in Delfzijl extra parkeergelegenheid
te creëren. Op maandag 11 juni zijn de werkzaamheden gestart.
De werkzaamheden zijn volgens planning op 1 juli afgerond.
Maatregelen voor verwachte toename verkeer
In april is besloten aanvullende parkeermaatregelen te treffen in
verband met de verwachte toename van verkeer door de komst van
het Gezondheidsplein Molenberg aan Plein Molenberg in Delfzijl.
Eén van deze maatregelen is het realiseren van dertig parkeerplaatsen
ter hoogte van de Damsterkade. De waterpoort ter hoogte van de Kerkstraat in Delfzijl wordt toegankelijk gemaakt voor auto verkeer (met
hoogte beperking), zodat men de parkeerplaatsen bij de Damsterkade
vanaf de Oude Schans kan bereiken. Ook is in de Kerkstraat het rijden
in twee richtingen straks weer mogelijk. Tot slot komen er op zowel
Plein Molenberg als het Commandementsplein meer blauwe zone
parkeerplaatsen.

Plek ter hoogte van de Damsterkade waar de parkeerplaatsen gerealiseerd gaan worden.

