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Officiële bekendmakingen
Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-)
besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van
vergunningen, besluiten van het college van burgemeester en wethouders, vergaderingen van de
gemeenteraad, verordeningen en meldingen.
Deze berichten staan ook op: http://www.gemeente-oldambt.nl/bekendmakingen
Raadsagenda en -informatie staan ook op: http://www.gemeente-oldambt.nl/agenda

Sloopmeldingen
De volgende sloopmeldingen (Bouwbesluit 2012) zijn ontvangen:
10/02/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Dr. J.H. Hommesplein 2, 9671 CZ Winschoten.
16/02/2017, slopen clubgebouw (totaalsloop na brand), Raadhuisstraat 74, 9686 RK Beerta.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
10/02/2017, kappen boom, Stationsstraat 5A, 9671 AH Winschoten;
13/02/2017, kappen berk, Vossenkamp 117, 9675 KD Winschoten;
14/02/2017, kappen boom, A.J. Romijnweg - hoek J.P. Riedelastraat, Winschoten;
15/02/2017, kappen es, achter Kerkstraat 9, 9679 KN Scheemda;
15/02/2017, kappen twee hazelaars, Wagenborgerweg 15, 9944 GA Nieuwolda;
15/02/2017, plaatsen buitentrap, Poortstraat 23, 9671 EA Winschoten;
15/02/2017, verbouwen en vergroten woning, Parklaan 17, 9675 AB Winschoten;
16/02/2017, plaatsen dakkapel, Kloosterhorn 52, 9677 PH Heiligerlee;
17/02/2017, kappen twee bomen, J.A. Koningstraat 2 B, 9672 AD Winschoten;
17/02/2017, plaatsen rookafvoer(buis), Raadhuisstraat 21, 9686 RE Beerta.
De aanvragen wordt gepubliceerd om een ieder vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inbrengen van
bezwaren is op dit moment niet mogelijk.
Ter inzage liggende stukken: zie ter inzagelegging algemeen.
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Beschikte aanvragen omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
15/02/2017, wijzigen gevel en veranderen indeling winkels, Poststraat 4-10, 9679 AA Scheemda;
16/02/2017, kappen vier naaldbomen, Vossenkamp 325, 9675 KG Winschoten;
16/02/2017, kappen twee dennen, Esdoornlaan 32, 9678 RR Westerlee;
16/02/2017, kappen esdoorn, Hoofdweg 75, 9678 PH Westerlee;
16/02/2017, kappen drie populieren, Drieborg 13, 9688 RA Drieborg;
16/02/2017, plaatsen dakkapel, Hoofdweg 225, 9681 AG Midwolda;
17/02/2017, realiseren bedrijf voor in- & verkoop van machines t.b.v. tuin, park en landbouw, alsmede
onderhoud van deze machines, Goldhoorn 13, 9684 XP Finsterwolde.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de omgevingsvergunning aan de aanvrager. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunt u enkel terecht bij de voorzieningenrechter.
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Galerie Waarkunst’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt, ingevolge het bepaalde in de
gemeentelijke verordening burgerparticipatie en inspraak, bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan
‘Galerie Waarkunst’ is vastgesteld.
Het plangebied is de bestaande galerie met beeldentuin aan de Hoofdweg 1 in ’t Waar. Het doel van dit
voorontwerp bestemmingsplan is de galerie een passende bestemming te geven. Het nu ter plaatse geldende
bestemmingsplan geeft voor het perceel de bestemming ‘agrarische bedrijf’. De nieuwe bestemming wordt
‘cultuur en ontspanning’.
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 23 februari 2017 gedurende 6 weken ter inzage. De stukken
kunnen worden bekeken in het gemeentehuis van Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten op werkdagen
tussen 8.30 en 12.30 uur. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen.
Het voorontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan
raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is:
NL.IMRO.1895.13BP0003-0201. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk een inspraakreactie geven op het
voorontwerp bestemmingsplan. De inspraakreacties moeten worden gezonden aan het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.
Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster
Ruimtelijke Zaken, via het telefoonnummer (0597) 48 20 00.
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Vergunningen en ontheffingen Algemene plaatselijke verordeningen en bijzondere wetten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken hierbij bekend, dat op grond van de APV
(Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2016) en bijzondere wetten de volgende vergunningen
en ontheffingen zijn verleend en meldingen van kleine evenementen zijn bevestigd:
-

-

-

-

-

-

Oranje Comité Oostwold, evenementenvergunning voor het houden van een volleybaltoernooi en
vossenjacht in de Hoofdstraat te Oostwold op 27 april 2017.
Event Support Holland, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 10 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 10 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 27 maart t/m 10april 2017.
Stichting Park and Party, evenementenvergunning voor het houden van een startbijeenkomst voor een
autotoertocht bij de Parkhal aan de Bovenburen in Winschoten op 10 juli 2017 van 7.30 tot 10.00 uur.
Centercom Buitenreclame, ontheffing voor het plaatsen van 5 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 5 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 5 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 27 februari t/m 12 maart 2017.
Peuterspeelzaal ’t Hummeltje Nieuwolda, vergunning voor het houden van een tulpenverkoopactie in
Nieuwolda en ’t Waar op 17 maart 2017.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 8 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 2 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 25 maart t/m 1 april 2017.
Centercom Buitenreclame, ontheffing voor het plaatsen van 7 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 7 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 6 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 24 april t/m 7 mei 2017.
VVS Ostwold, melding van het houden van kinderbazars in de kantine van VVS Oostwold, Klinkerstraat 57
a te Oostwold op 24 februari 2017 van 18.00 uur tot 20.00 uur en op 4 maart 2017 van 13.00 uur tot 22.00
uur.
Protestantse Gemeente Scheemda, evenementenvergunning voor het houden van een rommelmarkt in en
om de PKN-kerk, Kerklaan 32 te Scheemda op 6 mei 2017.

Vragen
Heeft u vragen over de vergunningen, dan kunt u contact opnemen met de cluster Ruimtelijke Zaken, team
Vergunningen, toezicht en handhaving (0597) 48 20 00.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 3
Bezoekadres: Johan Modastraat 6, 9671 CD, Winschoten | telefoon: (0597) 482 000

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 8 | 22 februari 2017 | nummer 8

Voorgenomen vertrek uit Nederland
De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP)
staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het cluster Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de
betrokken personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland.

Geslachtsnaam en

Geboorte-

Adres

Datum
voornemen

Uitschrijving
wegens
vertrek naar

Voorletters

datum

Jager, H.A.

02-04-1967

Garst 130, Winschoten

22-02-2017

Onbekend

Feldmann, F.J.

20-10-1948

Achterweg 58, Bad
Nieuweschans

22-02-2017

Onbekend

Marceddu, A

11-01-1976

Hortensiastr. 3, Winschoten

22-02-2017

Onbekend

Stuut, J.H.

05-10-1990

Parklaan 120, Winschoten

22-02-2017

Australië

Głuszko, I.K.

10-03-1958

Torenstraat 19D, Winschoten

22-02-2017

BRD

Op grond van de Wet BRP is iedere burger verplicht tot het doen van:
Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland, niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en
uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente waar u verblijft. U moet bij de aangifte uw identiteit aantonen;
Aangifte van vertrek naar het buitenland, als u gedurende een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland
verblijft niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek en uiterlijk op de dag van het vertrek. Blijft er iemand op uw
adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen van de laatste
woongemeente in Nederland.

Wilt u meer weten?
Belt u dan met het cluster Dienstverlening, Team KCC/BRP, telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
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Vergadering
De gemeenteraad vergadert op maandag 27 februari 2017 om 20.00 uur in Halte Democratie, Havenkadewest 1 te Winschoten. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.
De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt.
1.
2.
3.
a.
b.
4.
5.
6.
7.

a.
b.
c.
d.

Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat
Raadsvoorstel inzake wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen.
e
Raadsvoorstel inzake 1 wijziging “Legesverordening Oldambt 2017”.
Raadsvoorstel inzake eigendomsoverdracht molens en kerktorens.
Ter vergadering toegevoegde agendapunten.

a.

Onderwerpen ter besluitvorming met debat
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

8.

9.

10.

Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad.
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 januari 2017.
Actualiseren toezeggingenlijst raad.
Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Vragenuurtje raad.

Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op punten die op de agenda staan, die niet eerder zijn besproken tijdens een
commissievergadering. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord.
De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers zijn.
Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de vergadering, aanvragen bij de griffier Pieter Norder, telefoon 06 46 01
73 76. U kunt ook mailen: pieter.norder@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het
onderwerp/agendapunt.
De vergaderstukken worden gepubliceerd op de website van de gemeente Oldambt.
De vergadering is live en na afloop te bekijken via www.gemeente-oldambt.nl.
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Bezwaarschriftenprocedure
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van
verzending naar de aanvrager, óf indien geen brief is verzonden binnen 6 weken na de dag van publicatie,
tegen verleende omgevingsvergunningen, vergunningen op grond van de APV en bijzondere wetgeving,
bezwaar maken bij het betreffende bestuursorgaan van de gemeente Oldambt dat de beslissing heeft genomen
(college van B&W / de burgemeester). Adres: Postbus 175, 9670 AD te Winschoten.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van
het bezwaar.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunnen belanghebbenden die een
bezwaarschrift hebben ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te
Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wel is hiervoor
griffierecht verschuldigd.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente of bij het gemeentehuis. Indien u vragen
heeft, kunt u contact met de gemeente opnemen.
In de folder Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid vindt U meer informatie. Deze folder is te
vinden op de internetsite www.rijksoverheid.nl. De folder is ook te verkrijgen bij het Klant Contact Centrum van
de gemeente.
Ter inzagelegging algemeen
Tijdens openingstijden van het gemeentehuis te Winschoten liggen de stukken ter inzage. Voor nadere
informatie en voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u bellen (0597) 48 20 00. Tegen
betaling van de kosten kan een ieder een kopie van deze stukken krijgen. Digitaal opvragen van stukken kan
via info@gemeente-oldambt.nl. Ook voor het digitaal toesturen van stukken worden kosten in rekening
gebracht.
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