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Stremming kruising
		

Vergunningen

Stationsweg-Damsterlaan-Johan van den
Kornputplein in Delfzijl
In verband met asfalteringswerkzaamheden is de kruising Stationsweg-Damsterlaan-Johan van den Kornputplein
in Delfzijl op maandag 17 december de
gehele dag en dinsdag 18 december
gedeeltelijk gestremd voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt
omgeleid door middel van bebording.

Wijziging openingstijden
In verband met de feestdagen zijn de
openingstijden van het Klant Contact
Centrum gewijzigd:
- Maandag 24 december open van
8.30 tot 16.00 uur.
- Dinsdag 25 en woensdag
26 december gesloten.
- Donderdag 27 december open van
08.30 - 12.00 uur en van 13.00 16.30 uur.
- Vrijdag 28 december open van
08.30 - 12.00 uur.
- Maandag 31 december en dinsdag
1 januari gesloten.
Vanaf woensdag 2 januari gelden
weer de reguliere openingstijden.
Wilt u een bezoek brengen aan de
balie, dan kunt u telefonisch of online
een afspraak maken.

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Evenementenkalender komende weken
12-december 15.00-21.00 uur Woldendorp Kerstmarkt Achter de Troefmarkt
15-december 13.00-17.00 uur Delfzijl Dickensdag centrum
15-december 20.15 uur Delfzijl Best of Ireland Theater de Molenberg
16-december 14.00-16.00 uur Termunten Wandeling polder Breebaart
Bezoekerscentrum Dollard
18-december 20.00 uur Delfzijl Film First Man Filmliga, de Molenberg
19-december 20.15 uur Delfzijl What a Wonderful Christmas Theater
de Molenberg
20+21-december 19.30 uur Delfzijl Sneuwitje en een stuk of zeven dwergen
Theater de Molenberg
22-december 20.00 uur Wagenborgen Concert Muziekvereniging In
Corpore met Erwin de Vries Sporthal Weerland
23-december 13.00-17.00 uur Delfzijl Kerst Koopzondag centrum
t/m 6-januari Delfzijl Expositie Doar broest de zee MuzeeAquarium

Reguliere activiteiten:
Elke dag Farmsum openstelling Farmsumerkerk (op afspraak: 0596-615418)
Elke dag 10.00-17.00 uur Delfzijl MuzeeAquarium
Elke dag 10.00-17.00 uur Losdorp Openstelling Johanneskerk
Elke dinsdag t/m donderdag Godlinze Beeldhouw- en Schilderwerkplaats
Kunsthuis Oal Eer
Elke dinsdag t/m zaterdag Delfzijl openstelling Oudheidskamer – THoeske
van Opoe Iet (op afspraak: 0596-610740).
Elke woensdag 09.00-17.00 uur Delfzijl Weekmarkt centrum

Melding maken of spoed
In geval van spoed kunt u bellen met
140596, kies uw gemeente en dan
voor optie 1. Voor meldingen openbare ruimte kunt u terecht op
www.delfzijl.nl/meldpunt.

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

Afvaloverslagstation
Het Afvaloverslagstation aan de
Warvenweg 15 in Farmsum is vanaf
22 december tot en met 1 januari
alleen open op donderdag 27 december en vrijdag 28 december van 7.30
tot 12.00 en 12.30 tot 16.00 uur. Op
de overige dagen is het Afvaloverslagstation gesloten. Vanaf woensdag
2 januari gelden weer de reguliere
openingstijden.

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.

Gewijzigde huisvuilroute
Dinsdag 25 december komt de huisvuilroute te vervallen. Uw container
wordt zaterdag 22 december geleegd.
Woensdag 26 december komt de
huisvuilroute eveneens te vervallen.
Uw container wordt geleegd op
zaterdag 29 december. In plaats van
dinsdag 1 januari wordt uw container
op donderdag 3 januari geleegd.  

Heeft u bladafval?
In de herfst is het blad weer van de
bomen gevallen. Heeft u bladval?
Dan kunt u dat gratis naar het overslagstation Kloosterlaan aan de
Warvenweg 15 in Farmsum brengen.

Elke donderdag 13.30-17.00 uur Farmsum Korenmolen Aeolus
Elke zaterdag en zondag 12.00-16.00 uur Termunten Openstelling
Bezoekerscentrum Dollard
Elke zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur Bierum Openstelling Bierumer School

Openbare raadsvergadering donderdag 20 december
2018

Nieuws uit de raad

Postadres:
Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl
Tel.
		
e-mail
web

140596 (zonder netnummer,
ook vanaf mobiel)
gemeente@delfzijl.nl
www.delfzijl.nl

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Het college van B en W heeft een omgevingsvergunning verleend (datum is
datum verzending):
- d.d. 30 november 2018, voor het kappen van 2 essen in de bossingel achter
Kustweg 545 te Delfzijl.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen via postbus 20000, 9930 PA Delfzijl
of mailen naar: gemeente@delfzijl.nl.

Milieumeldingen

De volgende milieumeldingen zijn ontvangen:
- d.d. 20 november 2018, voor het starten van een tijdelijke opslag van vaste
mest nabij de Stolderijweg 4, 9945 TL te Wagenborgen;
- d.d. 20 november 2018, voor het starten van een tijdelijke opslag van vaste
mest nabij de Familie Bronsweg 68, 9945 TA te Wagenborgen.
De bedrijven vallen onder de algemene landelijke milieuregels ter bescherming
van het milieu. Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet
mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.

Kennisgeving besluit

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Delfzijl hebben in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning verleend voor het
wijziging in aantal en diercategorieën binnen inrichting van Vos aan de Baamsum
18 te Termunten. De vergunning bestaat uit een omgevingsbeperkte milieutoets
(artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo).
Ter inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 december
2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Delfzijl. U maakt
hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl,
telefonisch via 140596 of bij de balie.

Tijd: 19.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis Delfzijl
Agenda
1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda en vaststelling primus bij
		 hoofdelijke stemming.
2.		 Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 29 november 2018.
3. Voortgangsrapportage projecten 2018.
4. Beschikbaar stellen krediet ten behoeve de sloop van de v.m. schoolgebouwen Farmsum en voor investering in de veiligheid van de omgeving
		 rond de nieuwe school.
5. Beschikbaarstelling krediet voorbereidings- en ontwerpfase Kindcentrum
West (Delfzijl).
6. Beschikbaarstelling krediet voorbereidingskosten sportaccommodatie Spijk.
7. Afsluiting van de grondexploitaties.
8. Vaststelling supermarktvisie Delfzijl.
9. Sloop Europaweg 60 Delfzijl (v.m. Flambouw en Voedselbank).
10. Vaststelling subsidieplafonds 2019.
11. Afrekening fractiebudgetten 2017.
12. Ingekomen stukken.
13. Comptabiliteit 2018 en 2019 (begrotingswijzigingen).
14. Sluiting.

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. U kunt ook digitaal het
beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

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.

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.

(Lees verder volgende kolom)
Bezoekadres:
Johan van den Kornputplein 10
9934 EA Delfzijl

Het college van B en W heeft aanvragen ontvangen voor de volgende
omgevingsvergunningen (datum is datum ontvangst):
- d.d. 28 november 2018, voor het wijzigen van de gevelreclame aan de
Landstraat 39, 9934 BH te Delfzijl;
- d.d. 28 november 2018, voor het aanleggen van een outdoor fitnesspark aan
het Borgshof 22, 9936 CS te Farmsum;
- d.d. 29 november 2018, voor de herinrichting van het bezoekerscentrum en
openstelling Duitse WO2 flak bunkers aan de Dallingeweersterweg 29,
9947 TB te Termunten;
- d.d. 30 november 2018, voor het bouwen van een woning aan de Priel
(Kwelderland) kavel 28 te Delfzijl;
- d.d. 30 november 2018, voor het bouwen van een woning aan de Zomerpeil
(Kwelderland), kavel 11 te Delfzijl;
- d.d. 3 december 2018, voor het realiseren van een kapsalon in de schuur aan de
Meedhuizerweg 1, 9937 TJ te Meedhuizen;
- d.d. 5 december 2018, voor de kap van 11 bomen rond (trainings)voetbalveld
aan de W. de Merodelaan in Spijk t.b.v. de bouw van het kindcentrum.

(Lees verder volgende pagina)

(Vervolg Nieuws uit de raad)

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

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

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 (zonder
netnummer, ook vanaf mobiel)

Steunstees
Delfzijl-Noord, Godlinze, Spijk en
Woldendorp:
Afspraak via tel. 140596 (zonder
netnummer, ook vanaf mobiel)

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/bekendmakingen.

24-uurs bereikbaarheid milieuklachten:
Tel. 140596 (zonder netnummer, ook
vanaf mobiel)

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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Delfzijl in nieuwe EOreeks ‘Wildernis onder
water’ op NPO 2

			

In de nieuwe EO-reeks ‘Wildernis
onder water’ komt ook de onderwaterwereld bij Delfzijl onder de
aandacht, vanuit de dossiers Marconi
en toerisme/recreatie op maandag
17 december in aflevering 3 ‘Onzichtbare natuur tussen land en zee’.
De EO zendt zes nieuwe afleveringen
uit van deze Nederlandse natuurserie.
De nieuwe reeks wordt ingeleid met
herhalingen van vorig jaar. De herhalingen zijn gestart op maandag
3 december om 19:45 op NPO 2.
De nieuwe reeks start op woensdag
12 december op hetzelfde tijdstip
op dezelfde zender.  

Tips om inbraken te
voorkomen
Eerdere jaren is een toename waargenomen van inbraken en insluipingen
in het herfstseizoen, wanneer het
vroeger donker is. Een deel van de
inbraken vindt plaats aan het einde
van de middag en in de vooravond,
het moment ‘waarop Nederland thuiskomt’. Wanneer er geen licht brandt
in de woning, is dit voor inbrekers
vaak een signaal dat er niemand thuis
is.
De politie geeft bewoners de
volgende tips:
- Gebruik deugdelijk hang- en
sluitwerk.
- Houdt ramen en deuren gesloten,
ook op de bovenverdieping.
- Zorg voor goede buitenverlichting,
eventueel met tijdschakelaar of
bewegingsmelder.
- Houdt de begroeiing rondom uw
huis overzichtelijk, zodat buurtgenoten ook een oogje in het zeil
kunnen houden.
- Zet uw fiets altijd op slot en zo
veel mogelijk in een afgesloten
bergruimte.

(Vervolg Vergunningen)

(Vervolg Vergunningen)

Kennisgeving besluit

De raad heeft op 29 november 2018 het bestemmingsplan ‘Wagenborgen – Kindcentrum’ vastgesteld. Het plan is voor de bouw van een aardbevingsbestendig en
toekomstbestendig kindcentrum. In het kindcentrum wordt de huidige basisschool
(De Kronkelaar) samen met de peuteropvang gehuisvest. De bouwlocatie betreft
een gedeelte van het voormalige ‘Groot-Bronswijkterrein’ waarop jarenlang de
psychiatrische inrichting ‘Groot-Bronswijk’ was gevestigd. Het nieuwe kindcentrum komt op de plek waar het theepaviljoen stond.
Het bouwplan is in strijd met het voor het perceel geldende bestemmingsplan
Wagenborgen Kern (1979). De bouwlocatie heeft nu nog bestemming ‘Bijzondere
doeleinden, categorie BD-B’ en bestemd voor verzorging, verpleging en vergelijkbare doeleinden.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Wagenborgen - Kindcentrum’

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Delfzijl maken bekend dat zij in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben
verleend voor het bouwen van een jongveestal en 2 loodsen aan de Scheve Klap
5 te Wagenborgen. De vergunning bestaat uit het bouwen van een bouwwerk
(artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo), het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo), het oprichten/veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo) en het verrichten van een
activiteit die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (artikel 2.1, lid
1, onder i Wabo).
Ter inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 december
2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Delfzijl. U maakt
hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl, telefonisch via 140596 of bij de balie.
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. U kunt ook digitaal het
beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorbereidingsbesluit

Vier zorglocaties in de gemeente Delfzijl
De raad heeft bij besluit van 29 november 2018 verklaard dat een nieuw
bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locaties:
- Jachtlaan 50 Delfzijl (Delfzicht Ziekenhuis);
- Familie Bronsweg Wagenborgen (voormalig Groot-Bronswijkterrein);
- Menterne 1-23 Wagenborgen (verzorgingshuis Menterne);
- Luingaweg 23 Bierum (verzorgingshuis Luingaborg).

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit met voorstel liggen van 13
december 2018 tot en met 23 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt
hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl,
via telefoonnummer 140596 of bij de receptie. Het plan ligt ook ter inzage in het
dorpshuis ‘Steunhörn’ aan de Hoofdweg 33 te Wagenborgen. Het digitale plan is
in te zien via www.delfzijl.nl/bestemmingsplannen. De digitale versie van een
bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de
papieren versie geldt het digitale plan.
Beroep
Tijdens deze termijn kan tegen het raadsbesluit beroep worden ingesteld door
degenen, die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht, belanghebbenden, die redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat zij
niet tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad
naar voren hebben gebracht. Het beroep stuurt u naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.
Inwerkingtreding
Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het raadsbesluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

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:

Het besluit treedt op 17 december 2018 in werking.
Ter inzage
Het besluit en de bijbehorende verbeeldingen liggen met ingang van 13 december
2018 ter inzage in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak bij het Klant
Contact Centrum via www.delfzijl.nl of telefoonnummer 140596. De stukken liggen 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.
Beroep
Wettelijk is bepaald dat tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep
kan worden ingesteld.
(Lees verder volgende kolom)

Naam
Lindenborn
Geiß
Smit
dos Santos
Jager
Knevelman

Voorletters

Geboortedatum

Datum verzending

B.
E.

11 maart 1960
31 maart 1959

26 november 2018
26 november 2018

J.

9 november 1966

26 november 2018

6 mei 1950

28 november 2018

7 oktober 1960

28 november 2018

J.N.
J.

6 juli 1989

29 november 2018

Araujo Monteiro

J.S.
R.

22 april 1968

6 december 2018

Florea

E.

12 oktober 2016

6 december 2018

Florea

M.

12 november 1986

6 december 2018

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

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

Bijzondere vondst in Delfzijl: fundering
kazerne uit Napoleontische tijd

(Vervolg Voorlopige resultaten archeologisch onderzoek)

Bij De Vennen in Delfzijl is tijdens het verwijderen van de fundering op het
voormalig Lommerts-terrein een bijzondere archeologische vondst gedaan.
Er zijn grote delen van de noordelijke en zuidelijke buitenmuur van de
Grote Kazerne gevonden. Dit was een langgerekt gebouw dat in 1799 is
gebouwd door de Franse troepen. Ook diverse binnenmuren, vloeren en
kelders zijn nog aanwezig.

Wethouder IJzebrand Rijzebol: ‘Dat we iets zouden vinden op
het voormalig Lommerts-terrein komt niet helemaal als een
verrassing. Alleen we wisten niet wat. Dat het om de resten
van een kazerne gaat, is heel bijzonder. Er gebeuren in Delfzijl
niet alleen interessante dingen boven de grond maar er
bevinden zich ook bijzondere objecten onder de grond.’
Voorlopige resultaten archeologisch onderzoek
Tussen de noordelijke en zuidelijke kazernemuren is een intact gewelf
gevonden. Dit is het dak van een waterkelder van circa 10 m lang, die
onder de kazerne lag. De kelder lijkt intact te zijn. Uit historische bronnen
blijkt dat er drie waterkelders onder de kazerne hebben gelegen, daar
zijn twee van teruggevonden. De tweede waterkelder is niet meer intact.
Hiervan is het gewelf al verwijderd en de kelder opgevuld met zand.
Alleen de buitenmuren liggen er nog. De derde kelder is niet gevonden.
De kelders zijn hergebruikt als schuilkelder in de Tweede Wereldoorlog.

Luchtfoto van Delfzijl uit circa 1930 met de Grote Kazerne in het noorden.

De Grote Kazerne
De Fransen hebben de Grote Kazerne gebouwd vanwege de verdediging van
de Hollandse en Noord-Duitse kust tegen mogelijke Engelse invasietroepen.
Na de overgave van de Franse bezetting in 1814 is de kazerne in gebruik geweest als verblijf voor het Nederlandse leger. Bij het ontzet van de vesting
door Nederlandse troepen, geassisteerd door Engelsen en Russische kozakken, is veel schade aangericht aan gebouwen, zowel in de vesting Delfzijl
als in het omringende gebied. Delen van de Grote Kazerne zijn in de 19e
eeuw voor andere doeleinden gebruikt (onder andere als tijdelijk onderkomen voor de synagoge en de Zeevaartschool). De militaire functie van het
gebouw verviel met de ontmanteling van de vesting Delfzijl na 1874. In 1945
raakte het gebouw zwaar beschadigd als gevolg van bombardementen.
(Lees verder volgende pagina)

(Lees verder volgende kolom)
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(Vervolg De Grote Kazerne)

Herinrichting stationsgebied

De kazerne is lange tijd in verwaarloosde toestand blijven staan en uiteindelijk gesloopt. In de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn op het terrein
van De Vennen gebouwen opgetrokken voor de zand- en grindhandel
Lommerts. Deze zijn gesloopt en het terrein was tot voor kort in gebruik
als parkeerplaats.

Eind augustus is aannemer Hoornstra begonnen met de herinrichting van het
stationsgebied in Delfzijl. De bushaltes voor het stationsgebouw hebben
plaats gemaakt voor een verblijfsgebied met mooie bestrating en groenvakken. Sinds donderdag 29 november is het nieuwe busstation aan de oostkant van het gebied in gebruik. De groenvakken worden voorzien van beplanting en in sommige vakken zullen ook nog bomen komen. Voor het parkeren
zijn aan de westzijde van het station twaalf parkeerplaatsen gerealiseerd.
Grondtransport
Tijdens de herinrichting van het stationsgebied is grond afgevoerd naar
een depot aan de Uitwierdeweg in Delfzijl. Op maandag 17 en dinsdag
18 december gaat het grond uit dit depot en een depot aan De Vennen
getransporteerd worden naar het Zwet in Delfzijl. Daar zal het medio
volgend jaar verwerkt gaan worden.
Stremming kruising Stationsweg-Damsterlaan-Johan van den
Kornputplein in Delfzijl
In verband met asfalteringswerkzaamheden is de kruising Stationsweg-Damsterlaan-Johan van den Kornputplein in Delfzijl op maandag 17 december
gehele dag en dinsdag 18 december gedeeltelijk gestremd voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid door middel van bebording.

Overzicht van de gevonden fundamenten richting het oosten gefotografeerd. Het gewelf
(oost-west) van de waterkelder staat haaks op de noordelijke muur van de kazerne.

Actieplan Centrum Delfzijl
Het verwijderen van de fundering op het voormalig Lommerts-terrein
vindt plaats in verband met de herinrichting van plein De Vennen, onderdeel van het Actieplan Centrum Delfzijl. Op het terrein komt de opgang
van de nieuwe brug die het centrum van Delfzijl met het strand moet
gaan verbinden. Meer informatie over de plannen voor het centrum van
Delfzijl is te vinden op www.delfzijl.nl/projectencentrumdelfzijl.nl.

Rotonde
Op woensdag 19 december gaat de nieuwe rotonde op de kruising Stationsweg-Damsterlaan-Johan van den Kornputplein voor gemotoriseerd verkeer
in gebruik. Voor de fietsers geldt nog steeds de omleidingsroute naar het
centrum. Het fietspad langs het Damsterlaan is vanaf vrijdag 21 december
in gebruik. De parkeerplaatsen naast ABN Amro zijn vanaf vrijdag 21
december beschikbaar. Vanaf vrijdag 21 december is het voetpad langs
het politiebureau ook weer toegankelijk.
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.

Nieuw onderdeel Sociaal Plein: Welzijn op Recept
Verlies, ziekte, ontslag of andere ingrijpende gebeurtenissen kunnen een mens
behoorlijk uit het lood slaan. Welzijn op Recept kan in zo’n situatie uitkomst
bieden. Huisartsen zijn enthousiast over deze nieuwe mogelijkheid voor doorverwijzing. Welzijnscoach Bokko Jan Huitema vertelt wat het is en hoe Welzijn
op Recept werkt.

Nieuw in Delfzijl
Het concept Welzijn op Recept is evenals welzijnscoach Bokko Jan helemaal nieuw
voor de gemeente Delfzijl. ‘Voor mij is daarmee de uitdaging compleet,’ zegt Bokko
Jan. ‘Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe baan. Met mensen werken, vind ik
het mooiste wat er is. Welzijn op Recept is dan misschien voor deze gemeente nieuw,
maar op andere plaatsen is het al meer dan veertig keer succesvol ingevoerd. Dit concept biedt huisartsen, fysiotherapeuten en praktijkondersteuners de optie om mensen
door te verwijzen, die klachten hebben die niet medisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan
hoofdpijn, maagpijn of een stijve nek door zorgen, verdriet of stress. De pijn wordt
veroorzaakt door het verlies van een partner, ontslag of aardbevingsproblematiek.
Vaak willen mensen heel graag iets aan hun situatie veranderen, maar komen er
alleen niet uit. Op zo’n moment kan bijvoorbeeld een huisarts of fysiotherapeut voorstellen om Welzijn op Recept voor te schrijven. Dat houdt in dat ik als welzijnscoach
contact opneem en begeleiding bied. Ik ben dus geen hulpverlener, maar een coach,
die inzicht en net even dat extra zetje geeft.’

Welzijnscoach Bokko Jan Huitema tussen het beeld ‘Zeelu’ vlak voor de ingang
van Gezondheidsplein Molenberg in Delfzijl.

Positieve gezondheid
‘Krijg ik een seintje voor een doorverwijzing Welzijn op Recept, dan bel ik binnen vijf
werkdagen om een afspraak te maken. In het eerste gesprek inventariseren we samen
de situatie en wat de klachten zijn. Ik doe dat aan de hand van een door Machteld
Huber ontwikkelde methode, die ‘Positieve gezondheid’ heet. Huber is een arts, die
op 35-jarige leeftijd ernstig ziek werd. Ze merkte tijdens haar ziekte dat ze haar
herstel actief en positief kon beïnvloeden. Ook ontdekte ze dat gezond zijn meer is
dan het ontbreken van lichamelijke klachten. Dat het er niet zo zeer om gaat of je
geen ziektes, beperkingen of problemen hebt, maar veel meer hoe goed je daar mee
om kan gaan. Ze heeft een vragenlijst ontwikkeld over zes leefgebieden, die vraag ik
de mensen in te vullen. Het gaat om: lichaamsfuncties, kwaliteit van leven, mentaal
welbevinden, meedoen, zingeving en dagelijks functioneren. Hieruit komt een score,
die wel een beetje lijkt op een spinnenweb. Met behulp van dit web zie je in een
oogopslag wat al heel goed gaat en wat wellicht ontwikkeling vraagt.’

Persoonlijk plan
‘Na een week volgt een tweede gesprek en maken we samen een persoonlijk plan.
Dat plan is gericht op het ondernemen van nieuwe activiteiten. Dat kan van alles zijn,
zoals: vrijwilligerswerk, sporten, creatief bezig zijn of het volgen van een cursus.
Ik zorg er daarom voor dat ik goed weet wat er in de gemeente te doen is en heb er
profijt van dat ik in dienst ben van de Stichting Welzijn & Dienstverlening. De gesprekken binnen Welzijn op Recept zijn voor de deelnemers gratis, maar een activiteit kan
wel kosten met zich meebrengen. In het persoonlijk plan houd ik daarom rekening met
de persoonlijke financiële situatie. In principe melden mensen zich zelf aan voor een
activiteit, maar vinden ze dat lastig, dan help ik daarbij. In de periode die volgt, houd
ik telefonisch contact en maken we na drie maanden een nieuwe afspraak. Dan bespreken
we opnieuw aan de hand van de zes leefgebieden hoe het ervoor staat. Andere projecten van Welzijn op Recept laten zien dat de deelnemers meer grip op hun leven
ervaren. Het is heel bijzonder, maar doordat mensen de steun krijgen om kleine stapjes te zetten, verandert hun leven. Het gaat om het in beweging komen.’

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. Bokko Jan Huitema is als nieuwe welzijnscoach verbonden
aan het Gezondheidsplein Molenberg. Huisartsen, fysiotherapeuten en
praktijkondersteuners kunnen rechtstreeks naar hem doorverwijzen.
Bokko Jan vertelt wat zijn werk als welzijnscoach inhoudt.

