Overheid en
democratie

Mededelingen

Raadsvergadering live te volgen via
het internet
Donderdag 19 september om 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad in het
Raadhuis, Wijkstraat 36 in Appingedam.
Deze vergadering is live te volgen via het
internet. Op www.appingedam.nl vindt u
aan de rechterkant een banner “raadsvergaderingen”. Deze banner is de link voor
het live volgen van de vergadering.

Activiteitenkalender

Zorg en gezondheid

Activiteiten die u nu kunt bezoeken:
Tot en met

Expositie “De terugkeer, Joodse geschiedenis van Noordoost

29 september

Groningen” in Museum Stad Appingedam

Tot en met

Tekeningen, litho’s en schilderijen van Geurt van Dijk

6 oktober

in Galerie Noordelijke Kunsthof

Tot 15 november

Expositie Janke Poortvliet in Stadskantoor

Onder andere staan de volgende punten
op de agenda:
•Meningsvormende discussie over de
visie van Gedeputeerde Staten op de
gemeentelijke herindeling
•Meicirculaire Gemeentefonds: actuele
informatie over het geld dat de gemeente van het rijk krijgt
•De begrotingen van werkvoorzieningschap Fivelingo en de Omgevingsdienst
Groningen.

Tot en met

Najaarstentoonstelling 15e Onafhankelijke Realisten

15 december

Tentoonstelling, junileum in Museum Møhlmann

Tot en met

Theater- en kunstproject “Hogerop”

21 december

van Kés Aerts in Galerie Kés Art

De complete agenda vindt u op
www.appingedam.nl,
onder
rubriek
Bestuur en politiek > gemeenteraad >
vergaderschema en agenda’s.
De vergadering bijwonen? U bent van
harte welkom op de publieke tribune.

Natuur en milieu
Inzameling oud papier
Oud papier wordt in Appingedam door
diverse verenigingen ingezameld. De
leden van het Damster Stedelijk Harmonie Orkest halen iedere laatste donderdag
van de maand het oud papier op in de
gemeente Appingedam. Voor deze maand
is dat donderdag 26 september aanstaande.
U kunt uw oud papier aanbieden in een
gesloten verpakking (bijvoorbeeld een
kartonnen doos) of gebundeld, op de
plaats waar u normaal uw minicontainer
plaatst. Niet alle straten zitten al in de
inzamelroute. Als u voor de eerste keer
papier wilt aanbieden, kunt u dit vooraf
melden bij DSHO, telefoonnummer:
(0596) 628 074. Uw adres wordt dan in
de route opgenomen.

Aankondigingen:
21 september

DaMster Dance festival m.m.v. diverse artiesten,

12.00 - 24.00 uur

speciale gast: zanger Rinus op de IJsbaan, Opwierderweg 61

21 september

Feelgooddocumentaire 5 kussen van Natasja Bennink,

20.00 uur

documentaire door Marleen Godlieb in Nicolaïkerk

27 en 28 september Damster Muziekfestival op de kerkpleinen
2 tot en met

Kinderboekenweek, thema “Sport en spel:

13 oktober

klaar voor de start” in de bibliotheek

4 oktober

Damster Spirit Festival in de Nicolaïkerk

12 oktober tot en

Schilderijen en beelden van Hans Emmelkamp

met 24 november

en Claus Wetterman in Galerie Noordelijke Kunsthof

12 oktober tot en

Expositie zilver en goud in Appingedam

met 5 januari 2014

in Museum Stad Appingedam

23 oktober

Najaarsmarkt in het centrum

09.00 - 17.00 uur
Actuele informatie vindt u op www.topvangroningen.nl.

Wonen en
leefomgeving
Aanvragen omgevingsvergunning
De volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen (datum is
datum ontvangst):

•d.d. 9 september 2013, voor het veranderen van een brandcompartiment aan
de Stationsstraat 11, 9901 BL te Appingedam;
•d.d. 11 september 2013, voor het realiseren van een woning aan de Sint
Annastraat 3, 9901 AW te Appingedam;
•d.d. 12 september 2013, voor het bouwen van een garage/tuinhuis aan de
Koningstraat 47, 9901 ED te Appingedam.
Voor informatie over deze aanvragen kunt
u bellen met de gemeente, telefoon
(0596) 691 100.

Verleende omgevingsvergunning
reguliere procedure
De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend (datum is datum verzending):
•d.d. 16 september 2013, voor het veranderen van de inrichting (milieudeel)
aan de Garreweersterweg 16, 9903 TD
te Appingedam;
•d.d. 17 september 2013, voor het wijzigen van de puntgevel aan de Schoolstraat 20, 9902 AR te Appingedam.
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na datum van verzending een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam,
Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

Gewijzigde contactgegevens GGD
Groningen
Met ingang van maandag 30 september
2013 kunt u met uw algemene gezondheidsvragen terecht bij GGD Groningen
via het telefoonnummer (050) 3674 000
en het e-mailadres
baliehanzeplein@hvd.groningen.nl.
Het nummer voor publieksvragen: (050)
3674 177 en het e-mail adres:
icg@hvd.groningen.nl, alsmede het Informatie Centrum Gezondheid, worden met
ingang van 30 september opgeheven.
Voor opvoedvragen kunt u terecht bij het
CJG en voor gezondheidsvragen kunt u
terecht bij de GGD.
Wmo adviesraad Appingedam
Uitnodiging voor de vergadering op
maandag 23 september 2013.
Aanvang 19.30 uur
Plaats: Franse School, Wijkstraat 30
(naast Nicolaïkerk).
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag vorige vergadering
4. Informatie vanuit de gemeente
5. Ingekomen en uitgaande stukken /
mededelingen
6. Nieuws van de Adviesraad Gehandicapten Appingedam
7. Informatieronde leden Adviesraad
8. Voorstel vergaderschema 2014
9. Rondvraag
10. Sluiting en vaststellen volgende vergadering:
Planning: 28 okt. en 16 dec.

veel informatie, handige tips en kun je
vastleggen wat je allemaal hebt gedaan
en wie je hebt gesproken. Ook slim is de
handige app voor je Android-telefoon.
Daar kun je meteen mee aan de slag.
Werk vinden? Kom naar de vacatureveiling
Elke donderdag om 15.30 uur veilen we
de nieuwste vacatures. U kunt meteen
reageren en in contact komen met uw
mogelijke werkgever. Zo’n contact kan
betekenen dat u snel weer aan de slag
kunt in een betaalde baan. Kom dus elke
donderdagmiddag naar de vacatureveiling op Werkplein Eemsdelta.
Werk zoeken en vinden in het
Werkpleincafé
Vacatures
bekijken?
Sollicitatiebrief
schrijven? Ziet mijn CV er goed uit?
Gesprek met een van de uitzendbureaus
op Werkplein Eemsdelta? Loop gerust binnen bij het Werkpleincafé. Onze medewerkers helpen je graag op weg. Kijk voor
openingstijden op de website van Werkplein Eemsdelta.
Volg Werkplein Eemsdelta op
@wpeemsdelta
Het meeste nieuws van Werkplein Eemsdelta is nu ook te volgen via Twitter. Ook
als u nog niets doet met Twitter kunt u
onze Twitterpagina bekijken en volgen
op: https://twitter.com/wpeemsdelta

Informatie: Wmo Loket Stadskantoor,
telefoonnummer: (0596) 691 100, per
mail: wmo@appingedam.nl of op de website van de gemeente Appingedam onder
zorgloket.

Werk en loopbaan
Berichten van Werkplein Eemsdelta
Geldzaken? Ga naar het spreekuur
van VKB
Goed advies over uw geldzaken en schulden. Als u nog geen klant bent bij VKB,
kunt u terecht op het spreekuur van
Volkskredietbank Noordoost Groningen
(VKB) op Werkplein Eemsdelta. U hoeft
dus geen afspraak te maken. Met ingang
van 1 oktober 2013 vindt dit spreekuur
plaats op woensdagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur.
Antwoord op uw vragen, bezoek onze
spreekuren
Op Werkplein Eemsdelta houden diverse
organisaties spreekuren. Daar kunt u
zonder afspraak terecht voor antwoord op
uw (hulp)vragen. Bijvoorbeeld over het
invullen van belastingformulieren, opleidingen, geldzaken en werken met een
handicap. Ook inschrijven bij een uitzendbureau is mogelijk. Ga voor meer informatie over onze spreekuren naar de website van Werkplein Eemsdelta.
Aan de slag met Android
Zoek jij werk of een opleiding die bij je
past? Op www.werkenofleren.nl vind je

Contactgegevens
Wilhelminaweg 14, 9901 CM Appingedam
Postbus 15,
9900 AA Appingedam
Telefoon:
0596-691100
Fax:
0596-691101
Internet:
www.appingedam.nl
E-mail:
info@appingedam.nl
Openingstijden:
Ma. t/m wo.
Donderdag
Vrijdag

08.30-16.30 uur
08.30-18.00 uur
08.30-12.30 uur

Appingedam complete stad!

