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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:
20/02/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Charlottestraat 2, 9693 BN Bad Nieuweschans;
21/02/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, H. Schwertmannweg 12, 9684 BB Finsterwolde;
22/02/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Kerkstraat 24, 9679 KG Scheemda;
24/02/2017, slopen aanwezige bebouwing, Hamdijk 5 en 5A, 9693 TB Bad Nieuweschans.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
17/02/2017, kappen eik, Plantsoenlaan 52, 9679 HC Scheemda;
19/02/2017, verplaatsen uitweg, Irisstraat 28, 9679 GD Scheemda;
20/02/2017, kappen beuk, Scheemderzwaag 4, 9679 TM Scheemda;
22/02/2017, veranderen milieu-inrichting en vervangen luchtwassers, Reiderwolderpolder 10, 9684 TK
Finsterwolde;
22/02/2017, kappen/verwijderen twee coniferen, Hoofdweg West 57, 9944 EA Nieuwolda;
23/02/2017, gewijzigd uitvoeren vergunning 36 woningen: er komen twee woningen te vervallen, Dwinger &
Handelskade, Blauwestad, kadastraat WST I 1000 (gedeeltelijk);
23/02/2017, tijdelijk bewoning i.h.k.v. toezicht/bewaking, P. van Dijkstraat 12, 9672 AJ Winschoten;
24/02/2017, kappen drieënveertig bomen, Hamdijk 5 en 5A, 9693 TB Bad Nieuweschans.
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:
20/02/2017, wijzigen gevel, Provincialeweg 39, 9677 PA Heiligerlee;
20/02/2017, bouwen drie bedrijfsgebouwen (loodsen), realiseren uitwegen en plaatsen reclamezuil en hekwerk,
Grotelant 26, 27 en 29, 9679 VA Scheemda;
21/02/2017, vergroten woning en bouwen carport, Parklaan 17, 9675 AB Winschoten;
24/02/2017, bouwen scootmobielruimte, bij complex Burg. Schönfeldsingel 39, 9671 CG Winschoten;
24/02/2017, bouwen berging, Beverhof 71, 9675 NJ Winschoten.
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.

Commissievergaderingen vervallen op 6 en 7 maart 2017
De op 6 en 7 maart 2017 om 20.00 uur geplande vergaderingen van de raadscommissie Bestuur, Middelen en
Ruimte en van de raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen vervallen. De op 20 maart 2017 om 20.00
uur geplande raadsvergadering gaat wel door.
Intrekking voorbereidingsbesluit Woongebied ‘Het Dorp’ Blauwestad’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 30 januari 2017
heeft besloten om het voorbereidingsbesluit voor Woongebied ‘Het Dorp Blauwestad’ van 16 juli 2016 in te
trekken.
Het voorbereidingsbesluit is ingetrokken nu er overeenstemming is bereikt met de provincie Groningen en met
Geveke Bouw afspraken worden gemaakt.
Het intrekkingsbesluit van het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 2 maart 2017 voor een termijn van zes weken
tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Oldambt, locatie Winschoten, Johan Modastraat 6 te
Winschoten. Het intrekkingsbesluit treedt in werking op 2 maart 2017.
Op www.ruimtelijkeplannen.nl treft u een link naar de digitale verbeelding van het voorbereidingsbesluit van 16
juli 2016 met code NL.IMRO.1895.2016VB18-0101 en het betreffende raadsbesluit.
Tegen het intrekkingsbesluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.
Winschoten, 1 maart 2017.
College van burgemeester en wethouders,
De secretaris,

de burgemeester,

H. Groothuis

P. Smit
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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:
-

-

-

-

Stichting Marketing Oldambt, evenementenvergunning voor ‘Dag van het Park’ in het Rosarium en het
stadspark aan de Bovenburen op zondag 28 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten, Evenementenvergunning voor ‘Spring Fashion’ op het
Israëlplein en andere locaties in Winschoten op zaterdag 25 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Dorpsbelangen Oostwold en Midwolda, melding van de wandeltocht ‘Bekend maakt Bemind’ door Oostwold
en Midwolda op zaterdag 6 mei 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten in de periode van 12 t/m 26 maart 2017.
Runners Oost Groningen, evenementenvergunning voor de ‘Sint Vitus trimlopen’ die plaats vinden in en
nabij het Maintebos te Winschoten op 6 mei, 1 juli, 30 september en 2 december 2017 van 10.00 uur tot
13.00 uur.
Spelweek Finsterwolde, evenementenvergunning voor ‘Spelweek Finsterwolde’ op de ijsbaan, Westbaan 9
te Finsterwolde op donderdag 29 juni van 19.00 tot 23.00 uur, op vrijdag 30 juni 2017 van 19.00 uur tot
01.00 uur en op zaterdag 1 juli 2017 van 16.00 uur tot 01.00 uur.
Nijhuis Bouw bv Assen, ontheffing gebruik gemeentegrond terrein aan de F. Hendrikstraat te Winschoten
ten behoeve opslag bouwmateriaal, plaatsen bouwkeet en zeecontainer in verband met renovatie woningen
Acantus periode 1 maart 2017 t/m 9 juni 2017.
Oldambt Fish en Chips, vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis en friet
op het Vredesplein in Beerta op de vrijdag.

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
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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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