
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):
- 5 juli 2018, voor het ophogen van het terrein naast Oosterlaan 2, 9936 HN te  
 Farmsum;
- 6 juli 2018, voor het aanleggen van een dam en duiker aan de Korenhornster- 
 weg 2, 9908 TC te Godlinze;
- d.d. 9 juli 2018, voor het aanleggen van parkeerplaatsen aan de Havenstraat 
 te Delfzijl;
- d.d. 10 juli 2018, voor het realiseren van zes woningen in twee panden aan de  
 Kerkstraat 17 en 15A, 9934 CA te Delfzijl.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
Het college van B en W heeft een omgevingsvergunning verleend (datum is 
datum verzending):
- d.d. 5 juli 2018, voor het bouwen van een trainingsfaciliteit aan de 
 Burgemeester Boeremalaan 1A, 9934 EM te Delfzijl;
- d.d. 06 juli 2018, voor het verven van de perronkap aan het Johan van den  
 Kornputplein 1, 9934 EA te Delfzijl;
- d.d. 6 juli 2018, voor het kappen van een es in het park ter hoogte van 
 Zwanendrift 31 en zes essen rondom de voetbalvelden van Sportpark Farmsum  
 aan de Zwanendrift 31 te Delfzijl;
- d.d. 6 juli 2018, voor het kappen van twee essen in de groensingel aan de 
 achterkant van Saul van Messelstraat 11, langs het fietspad Hogelandsterweg  
 te Delfzijl;
- 11 juli 2018, voor het plaatsen van een kunstwerk op het terrein tussen 
 Waddenweg, Finsestraat, Noorsestraat en Balticpark;
- d.d. 12  juli 2018, voor het wijzigen van een gevel aan de Familie Bronsweg  
 54, 9945 PS te Wagenborgen.

Ontheffing verbranden slootmaaisel
Het college van heeft een ontheffing verbranden slootmaaisel verleend (datum 
is datum verzending):
- d.d. 28 juni 2018, voor het verbranden van slootmaaisel dat betrekking heeft 
 op de landbouwgronden behorende bij het agrarisch bedrijf gelegen aan de  
 Godlinzer Oudedijk 1 te Godlinze.

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

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor het bouwen van een bewaarplaats aan de Oostpolderweg 2, 
9909 TH te Spijk, ontvangen op 25 mei 2018 wordt verlengd met een termijn van 
zes weken.
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Gemeenteberichten
boordevol

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

Bezoekadres: 
 Johan van den Kornputplein 10 
 9934 EA Delfzijl 

Postadres: 
 Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl 

 Tel.  140596 (zonder netnummer,  
  ook vanaf mobiel)
 e-mail gemeente@delfzijl.nl 
 web  www.delfzijl.nl

 Sociaal Plein Delfzijl 
 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 (zonder 
 netnummer, ook vanaf mobiel)

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

Openingstijden Klant Contact Centrum: 

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)

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. 

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  

Gewijzigde openings-
tijden Klant Contact 
Centrum 
In verband met de zomervakantie 
komt de donderdagavond openstelling 
van het Klant Contact Centrum (KCC) 
in het gemeentehuis op 9, 16, 23 en 
30 augustus te vervallen. Op deze 
dagen is het KCC open tot 16.00 uur 
in plaats van 19.00 uur.

Onkruidbeheersing in 
dorpen en wijken  
Aannemer Groenservice Noord is volop
bezig met het beheersen van onkruid 
op verhardingen in de gemeente Delf- 
zijl. Deze week gaat de aannemer aan 
de slag in de buurten/wijken: Doklan- 
den (Farmsum), Kruidenoever, Landen- 
buurt, Oogstbuurt, Over de Gracht 
Scheepvaartbuurt, Polarisbuurt, Riet-
kampen, Schrijversbuurt, Steenbakkers- 
buurt, Tuikwerd, Tuikwerderrak en de 
Vogelbuurt (Delfzijl). De beheersing 
van onkruid gebeurt op een milieu-
vriendelijke manier door gebruik te 
maken van heet water, hete lucht en 
borstelen. Wilt u weten wanneer uw 
dorp/wijk aan de beurt is? Houd hier-
voor Gemeenteberichten in de gaten. 
Afwijkingen op de planning en meer 
informatie over onkruidbeheersing 
vindt u op www.delfzijl.nl/onkruid.

Evenementenkalender komende weken                       
28-juli 13.00-17.00 uur Delfzijl centrum Summer Saturday 

29-juli 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 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 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 raadOpenbare raadsvergadering donderdag 19 juli  
De gemeenteraad van Delfzijl vergadert op donderdag 19 juli vanaf 19.30 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis (openbaar). De agenda stond in de Eemsbode van 11 juli en vindt u op de website van 
de gemeente Delfzijl, www.delfzijl.nl/gemeenteraad. 

Stukken ter inzage
De agenda, voorstellen en conceptbesluiten vindt u op www.delfzijl.nl/gemeenteraad en liggen ter inzage in het gemeente-
huis. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl of telefoonnummer 140596. 
Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met de griffier, Onno Rijkens, via telefoonnummer (0596) 63 93 10 
b.g.g. 06 21 59 45 64 of via griffie@delfzijl.nl. 

Vergunningen

Marconi-project op schema

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

De eigenaren van een aantal campers op het parkeerterrein naast het 
nieuwe MuzeeAquarium zitten tevreden in het zonnetje. Hun uitzicht wordt 
gedomineerd door grote bulten grond en werkzaamheden aan de nieuwe 
zeedijk, maar dat deert ze niet. “Soms staan er wel twintig campers op het 
camperpark”, vertelt wethouder Jan Menninga. “Er is water, er is elektra. 
Ze vinden het nu al een prima plek om te verblijven, maar de inrichting 
van het terrein, in afstemming met de omgeving, moet nog beginnen.” 

Marconi
Het Marconi-project behelst naast de aanleg van het camperpark nog een
aantal deelprojecten: de inrichting van de kwelders met het broedeiland, 
de inrichting van het nieuwe badstrand met de boulevard en de aanleg 
van de brug vanuit het stadscentrum over de opgehoogde dijk naar dat 
strand. “De werkzaamheden aan de dijk worden uitgevoerd door Omme-
landerdiek in opdracht van waterschap Noorderzijlvest”, legt Sven Erik 

Zandvoort, technisch manager van het Marconi-project uit. “En ze liggen 
nog op schema, hoewel er straks veel projecten tegelijk lopen om uit-
eindelijk in 2020 klaar te zijn.” Het waterschap toont het eindresultaat 
op www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl en in het bezoekers-
centrum aan de Noordersingel 1 in Delfzijl. 

Stadsstrand
De aanleg van het nieuwe stadsstrand vlak achter de nieuw aangelegde 
zeedijk verloopt ook voorspoedig. Wethouder Menninga: “Eind dit jaar is
de nieuwe primaire zeekering klaar. Die loopt met een grote bocht naar 
binnen en is hoger en steviger dan de oude dijk. De oude dijk halen we dan 
weg en we richten het hele gebied tussen de zee en de nieuwe dijk in als 
zandstrand. Dat wordt een strand in twee delen. Het laagste deel loopt bij 
hoog water onder en het hoog liggende strand loopt alleen met extreem
(Lees verder volgende pagina) 

Projecten centrum Delfzijl
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(Vervolg Projecten centrum Delfzijl) 

weer onder water. Daardoor kan men ook bij hoog water gewoon gebruikma- 
ken van het strand. We leggen er ook nog een speelelement voor kinderen
aan. Daarvoor gebruiken we de fundering van het oude strandpaviljoen.”

Kwelders en broedeiland
De eerste fase van de aanleg van de kwelders en broedeiland is klaar. 
Zandvoort: “Achter Groningen Seaports, langs de Handelskade Oost 
hebben we een soort grote zandbak neergelegd. Daar roeren we slib 
door als voedingsbodem voor de groei van kweldervegetatie. Het eer-
ste kwelderdeel loopt tot het eind van de Handelskade met helemaal 
achteraan een broedeiland van 2,5 hectare. Voor de recreanten leggen 
we straks nog wandelpaden aan. Wel op gepaste afstand natuurlijk van 
het broedeiland. Vanaf het eind van de Handelskade langs de Schermdijk 
ligt een tweede kwelderdeel. Dat is niet toegankelijk voor het publiek. 
In dit kwelderdeel onderzoekt het onderzoekinstituut Ecoshape hoe we 
kwelders goed kunnen laten groeien. In proefvakken mengen we ver-
schillende percentages slib door het zand. Er komt een vak met 5%, een 
vak met 20% en een vak met 50% slib en dan monitoren ze dat op groei 
van vegetatie. Het mooie hier is ook dat we de combinatie hebben ge-
zocht met de baggerwerkzaamheden voor verbreding en verdieping van 
de vaarweg Eemshaven-Noordzee. Het opgebaggerde zand kunnen we 
namelijk prima gebruiken voor de aanleg van deze kwelders.”

Nieuwe wandelbrug
De nieuwe wandelbrug vanaf het oude Lommerts-terrein wordt in 2019 
een prachtige kers op de taart. “Een brede, comfortabele brug, goed toe-

 

gankelijk voor mensen in een rolstoel of met rollator”, aldus wethouder
Menninga. “De nieuwe dijk is inmiddels op hoogte, een dikke twee meter 
hoger dan de oude dijk, maar de opgang op het voormalige Lommerts- 
terrein moet nog wel worden gerealiseerd. Dat vergt veel tijd want de 
ondergrond moet zich eerst zetten voordat we de definitieve paden en trap- 
constructie kunnen aanbrengen. En natuurlijk moet eerst die grote beton- 
plaat op het terrein verwijderd worden. Daar starten we dit jaar mee.”

Kwelderland in Delfzijl.

Heleen de Boer en Gerrit Visser bekijken een beterschapswens voor de familie 
Visser. Heleen sjoelde regelmatig met mevrouw Visser, zodat haar man en 
mantelzorger er even tussenuit kon voor een fietstochtje of een boodschap. 

Delfzijl op weg naar een dementievriendelijke gemeente
In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken
van het dagelijkse leven van mensen met dementie. De gemeenteraad heeft op
2 maart 2017 geld beschikbaar gesteld om van Delfzijl een dementievriendelijke 
gemeente te maken. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert.
Waarin mensen met dementie blijven meedoen. Gerrit Visser vertelt over zijn 
rol als mantelzorger en hoe hij en zijn vrouw onder anderen steun kregen van 
Heleen de Boer, een in dementie gespecialiseerde vrijwilliger.

‘Uw vrouw heeft Alzheimer en u wordt haar mantelzorger,’ dat was kort samen-
gevat wat Gerrit Visser zo’n drie-en-een-half jaar geleden te horen kreeg in het 
Delfzichtziekenhuis. Het verdriet over de diagnose, de fulltime zorgtaak en de 
huishouding vielen niet mee. Gelukkig kon hij zo nu en dan even opladen, omdat 
Heleen de Boer dan langs kwam en op zijn vrouw paste. 

Diagnose Alzheimer
‘Mijn dochter en ik hadden al wel gemerkt dat mijn vrouw wat vergeetachtig werd,’ 
vertelt Visser aan de eikenhouten eetkamertafel in zijn zonnige appartement. Hij heeft 
net thee en cakejes geserveerd en blikt samen met Heleen de Boer terug op de periode 
dat zijn vrouw nog thuis woonde. ‘We dachten het is de ouderdom, maar toen ze niet 
meer wist waar ze de afwas op moest ruimen, ging ons een lichtje branden. We hadden 
daarvoor al een nare periode achter de rug, doordat mijn vrouw maar zo van de fiets viel.
Waarschijnlijk heeft ze in die jaren verschillende tia’s gehad en daardoor viel ze soms 
zomaar weg en was ze vaak heel duizelig. Een pacemaker bracht daar ten langen leste 
verbetering in. Dat stelde mijn vrouw en mij wel gerust, maar toen werd ze langzamer-
hand steeds vergeetachtiger. De diagnose Alzheimer vonden we heel heftig. Ik stelde 
me onmiddellijk ten doel om zo lang mogelijk zelf voor haar te zorgen. We zijn niet 
voor niks bijna 60 jaar getrouwd.’ Dat ze sinds vorige maand in een tehuis woont, vindt
Visser nog steeds moeilijk, maar anders was hij er zelf fysiek aan onderdoor gegaan.

Continu alert
‘De manier waarop meneer Visser voor zijn vrouw zorgde, heeft heel veel indruk op mij
gemaakt,’ vult Heleen aan. ‘Ik had nooit gedacht dat het zo intensief was. Het is heel 

Sjoelend de mantelzorger ontlasten
anders als je het van zo dichtbij meemaakt. Ik zag dat hij constant alert was en continu 
op zijn vrouw lette. Hoe doet ze, wat wil ze, is de deur wel op slot, dat soort zaken.’ 
Zowel Heleen als meneer Visser zijn heel veel over dementie in het algemeen en 
Alzheimer in het bijzonder gaan lezen. Visser: ‘Ik heb veel voordeel gehad van alle 
raadgevingen in boeken en alles wat ik via mijn IPad heb opgezocht. Mensen die aan 
Alzheimer leiden kunnen heel wisselvallig zijn qua gedrag. Wat bijvoorbeeld echt 
niet werkt is boos worden of de waarheid vertellen. Het had geen zin om te zeggen 
dat haar ouders niet meer leefden als ze hen heel erg miste. Daar zou ze alleen maar 
dubbel verdriet van hebben.’ Oude herinneringen ophalen, hadden daarentegen wel 
een positief effect. ‘Zo spraken we nog weleens over Bokje Wolf,’ zegt Heleen. ‘Hij 
was kruidenier in de straat waar mevrouw Visser is opgegroeid. Verder bleek praten 
soms lastig, maar hadden we veel plezier door samen te sjoelen.’

Met een gerust hart even weg
Heleen meldde zich bij het project Vrijwilligers en dementie van de SWD* na een op-
roep in de krant. ‘Tot voor kort was ik werkzaam als verpleegkundige. Het administratieve 
deel miste ik niet, maar wel de omgang met mensen. Daar wilde ik graag weer wat 
mee doen. Na een kennismakingsgesprek en training was ik klaar om op mensen met 
dementie te passen of bij ze op bezoek te gaan.’ Vóór Heleen bij de familie Visser kwam,
vond eerst een gesprek plaats met vrijwilligerscoördinator Jelly Wagenvoorde. Zij be-
kijkt waar behoefte aan is en welke vrijwilliger het beste past en gaat de eerste keer
ook mee. In het geval van Heleen en de Vissers was het een schot in de roos. ‘Ik voelde
meteen dat het goed zat,’ vertelt meneer Visser blij. ‘Natuurlijk ben ik de eerste keren
in de buurt gebleven, maar al gauw durfde ik even een eindje te gaan fietsen of een 
boodschap te doen. Ik kon met een gerust hart even weg, heerlijk! Want al heb je 
thuiszorg en hulp in de huishouding, het was heel fijn om even niet alert te hoeven 
zijn of een beroep te doen op je naaste omgeving. Sterker nog mijn vrouw en ik ver-
heugden ons gewoon op haar komst!’ 

Meer informatie of aanmelden voor Project Vrijwilligers en dementie van *Stichting 
Welzijn en Dienstverlening (SWD)? Neem dan contact op met de SWD-contactpersoon 
Karin Leertouwer-Bosker, telefoonnummer (0596) 65 07 87, e-mail k.leertouwer-
bosker@s-w-d.nl



Gemeente Delfzijl betrekt inwoners bij inventarisatie 
karakteristieke gebouwen          
De gemeente Delfzijl inventariseert haar cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen 
om deze een beschermde status te kunnen geven. Cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke 
gebouwen leveren een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente, voor inwoners en voor 
ondernemers. Een beschermde status is dan ook noodzakelijk om te voorkomen dat waardevol erfgoed 
verdwijnt. Bijvoorbeeld door gaswinningschade, leegstand of achterstallig onderhoud. 

Inventarisatie met experts en inwoners 
Om te bekijken welke gebouwen bewaard moeten blijven, is de gemeente bezig om alle cultuurhistorisch 
waardevolle en karakteristieke gebouwen te inventariseren die voor 1960 zijn gebouwd. De gemeente 
heeft Libau (een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in 
Groningen en Drenthe) de opdracht gegeven om deze in beeld te brengen. Daarnaast is met werkgroepen, 
waarin onder andere inwoners, dorpsbelangen en de Stichting Cultureel Erfgoed Delfzijl zaten, gesproken 
over welke gebouwen van belang zijn voor de identiteit van het gebied. Het resultaat hiervan is een 
conceptlijst van karakteristieke gebouwen. 

Eigenaren krijgen bericht
Er staan ruim 400 gebouwen op de conceptlijst van karakteristieke gebouwen. Wanneer u eigenaar bent 
van een gebouw dat op de conceptlijst staat, dan krijgt u hierover na de zomer bericht. U heeft dan de 
mogelijkheid om te reageren tijdens de inspraakperiode. Uw reactie wordt meegewogen bij het samen-
stellen van de definitieve lijst.

Inspraak
Op de conceptlijst is voor iedereen inspraak mogelijk voordat deze wordt vastgesteld door het college 
van burgemeester en wethouders. Uiteindelijk neemt de gemeente de vastgestelde gebouwen op in haar 
bestemmingsplannen en geeft ze daarin een beschermde status. 

Bekendmakingen gemeente Delfzijl digitaal          
De gemeente Delfzijl publiceert haar officiële bekendmakingen in het digitaal ‘Gemeenteblad’ en op de 
pagina Gemeenteberichten in de Eemsbode. De bekendmaking in het digitaal ‘Gemeenteblad’ is rechtsgeldig. 

Gemeenteblad
Het digitaal ‘Gemeenteblad’ van de gemeente Delfzijl is te vinden via www.overheid.nl/snel naar/
gemeenteblad. Omdat www.overheid.nl een landelijke site is, moet u op die pagina wel eerst aangeven 
dat u ‘voor Delfzijl komt’. Dat doet u door in het getoonde zoekscherm Delfzijl als ‘publicerende 
organisatie’ toe te voegen en daarna op de knop ‘zoeken’ te drukken. 

E-mailservice
De gemeente publiceert de digitale bekendmakingen afzonderlijk en koppelt er locatiegegevens aan. 
Dat maakt het mogelijk om bekendmakingen als actieve informatie ‘op maat’ aan te bieden. 
Bijvoorbeeld via de ‘Periodieke e-mailservice bekendmakingen’ die www.overheid.nl aanbiedt. 
U kunt zich daarop abonneren en aangeven welke bekendmakingen u wilt ontvangen. Bekendmakingen 
in de hele gemeente, of alleen die bekendmakingen die betrekking hebben op zaken spelend binnen een 
bepaalde straal rond uw eigen of een andere postcode. U bent dan direct op de hoogte van het feit dat 
iemand bij u in de buurt een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of verleend heeft gekregen. 
Ook als de gemeente een nieuw bestemmingsplan ter inzage legt, krijgt u een melding en kunt u als u 
dat wilt een zienswijze indienen. 
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Trouwen kan in de gemeente Delfzijl overal          
Trouwen aan boord van een schip, in het kerkje van Heveskes of in de Evenementenhal in de 
haven. Het kan allemaal in de gemeente Delfzijl. Om trouwen nog specialer en persoonlijker 
te maken, komen alle plekken in de gemeente in aanmerking als trouwlocatie, mits deze 
locaties aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld een omkleedruimte voor de 
trouwambtenaar en bereikbaarheid voor mindervaliden. 

Trouwambtenaar voor een dag
Behalve de mogelijkheid om een eigen plek voor het huwelijk uit te kiezen, is het ook 
mogelijk om het huwelijk te laten sluiten door een persoon naar keuze. Deze persoon wordt 
dan voor één dag benoemd tot BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand). 

Informatie en voorbereiding
Wie van een aparte locatie gebruik wil maken of zich wil laten trouwen door een BABS voor 
één dag, krijgt meer informatie over de voorwaarden bij de afdeling Burgerzaken via tele-
foonnummer 140596. Houd er rekening mee dat het ruim drie maanden voorbereidingstijd 
kost. Dit heeft onder andere te maken met de aanvraagtermijn van een evenementenver- 
gunning in het geval van een huwelijk op een plek naar keuze en het officieel benoemen 
door de rechtbank van een BABS naar keuze. 

Gevonden of verloren voorwerpen          
Iets gevonden en weet u niet wie de eigenaar is? Geef dan het voorwerp digitaal aan bij de 
gemeente. De gemeente registreert de aangifte en stuurt u een schriftelijke bevestiging. 
U kunt het voorwerp naar de gemeente brengen; de gemeente zorgt er dan voor en u hebt 
geen onderhoudsverplichting. Bewaart u het voorwerp zelf, dan moet u ook voor het onder-
houd zorgen. Het voorwerp moet namelijk in dezelfde staat blijven.

Iets verloren?
Online staat een overzicht van alle gevonden voorwerpen. Wanneer uw verloren voorwerp 
hier niet tussen staat, kunt u digitaal aangifte doen bij de gemeente. De gemeente regis-
treert de aangifte van het verloren voorwerp en stuurt u een schriftelijke bevestiging. 
Wordt het voorwerp gevonden, dan krijgt u bericht en kunt u het komen afhalen. Zolang het 
niet is gevonden, blijft het als ‘verloren’ geregistreerd staan. 

Digitaal melden
Ga voor de lijst met gevonden voorwerpen of om het gevonden voorwerp of uw verloren 
voorwerp te melden naar www.delfzijl.nl/gevondenvoorwerpen.

Haven Termunterzijl


