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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:
06/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Oostereinde 16, 9672 TC Winschoten;
08/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Parklaan 93, 9679 HG Scheemda;
08/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoofdstraat 153, 9686 VH Beerta;
10/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Tulpstraat 5, 9679 EP Scheemda;
10/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Charlottestraat 7, 9693 BK Bad Nieuweschans;
10/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Willem de Zwijgerlaan 2-4, 8-14, 20-22, 26-28 (even),
Willem de Zwijgerlaan 30, 40-42, 46-50 (even) en Frederik Hendrikstraat 5-11 (oneven), resp.
9671JR, 9671JS en 9671JT Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
03/03/2017, bouwen woning, Kaafijzer 12, 9685 CC Blauwestad;
03/03/2017, bouwen woning, Kaafijzer 25, 9685 CC Blauwestad;
05/03/2017, kappen vier lindes, Hoofdweg 83, 9687 PK Nieuw-Beerta;
05/03/2017, kappen watercypres en Oostenrijkse den, Schoollaan 14, 9677 PV Heiligerlee;
06/03/2017, kappen beuk, nabij Tijsweer 38, 9679 CJ Scheemda, kadastraal SDA E 2941;
07/03/2017, vervangen bovenbouw ligboxenstal, Trekweg 5, 9679 TA Scheemda;
07/03/2017, realiseren hondentrimsalon, Eemstraat 1, 9673 AR Winschoten;
09/03/2017, kappen twee sparren, Katerslaan 2, 9943 PN Scheemda;
09/03/2017, plaatsen kunstwerk (beeld), tussen Oranjestraat 34 en 36, 9671 BB Winschoten, kadastraal WST H
959;
10/03/2017, afzagen boom op 3m boven maaiveld (ontkruinen), Garst 36, 9673 AG Winschoten;
10/03/2017, vervangen/vergroten garage en creëren dakterras, Burg. Schönfeldsingel 36, 9671 CJ Winschoten.
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:
07/03/2017, gewijzigd uitvoeren omgevingsvergunning 36 woningen: er komen twee woningen te vervallen
(Dwinger 3 en 9) en twee woningen worden als vrijstaand uitgevoerd, Dwinger 5 en 7, 9685 AP
Blauwestad, kadastraal WST I 1000 (gedeeltelijk);
07/03/2017, uitvoeren (graaf)werkzaamheden t.b.v. plaatsen vloeistofvanger, kadastraal MWD L 70 en 722;
08/03/2017, realiseren horeca (categorie 1), Venne 74 B 5, 9671 ET Winschoten;
08/03/2017, kappen zes eiken en twee essen, Hoofdstraat 153, 9686 VH Beerta;
09/03/2017, bouwen tien garageboxen, Scheldestraat 40, 9673 CG Winschoten;
13/03/2017, wijzigen/verbouwen deel winkelpanden (Poststraat zijde Esbörgstraat) tot 6 appartementen,
Esbörgstraat 3 t/m 13 (oneven), 9679 BS Scheemda.
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.
Besluit omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure – Hoofdstraat 62, 9944 AH
Nieuwolda
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig
gebruiken van Verpleegcentrum 't Hamrik op het perceel Hoofdstraat 62, 9944 AH Nieuwolda.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 maart 2017, conform artikel 6:8,
lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten.
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag gedurende de openingstijden.
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 5 januari 2017 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze
periode geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd.
Tegen het besluit kan gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep worden ingesteld door:
 degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
 de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het
ontwerpbesluit.
 belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht
tegen het ontwerpbesluit.
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus
150, 9700 AD Groningen. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.
Op grond van artikel 6.8 van de Algemene wet bestuursrecht begint de termijn voor het indienen van een
beroepsschrift met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
In dit kader kunnen belanghebbenden die een beroepschrift hebben ingediend de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een
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voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist.
Voorwaarde is wel dat dan ook een beroepschrift is ingediend. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend
bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning, Cantharel 6 en 9, Blauwestad
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor het bouwen van een woning met
vrijstaande garage op de percelen Cantharel 6 en 9, 9685 EA Blauwestad.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.
De aanvragen, de ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 maart 2017
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden.
De projecten zijn ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de plannen raadplegen door bij
het tabblad ID de plancode in te vullen.
De plancode van de plannen is: NL.IMRO.1895.18OV0002-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te
raadplegen.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende
ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671
CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak
daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000.
Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn.
Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, gelet op artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer,
maken bekend dat melding in het kader van het Activiteitenbesluit is gedaan door:
-

De Heerlijckheid B.V., oprichten horeca-inrichting, Venne 74 B 5, 9671 ET Winschoten;

-

Slagerij Hofman, oprichten worstenmakerij, Papierbaan 57, 9672 BG Winschoten;

-

Dhr. P.A.H. ten Have, vervangen bovenbouw ligboxenstal, Trekweg 5 9679 TA Scheemda;

-

Winteb B.V., extra grond met loods voor expeditie, Parallelweg 1, 9672 AW Winschoten.

Besluit m.e.r.-beoordeling Renselweg 1a, Winschoten
Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op grond van artikel 7.11 van de Wet milieubeheer
hebben besloten dat Steenhuis Recycling B.V. bij de voorbereiding van de revisievergunning op grond van de
Wabo, geen milieueffectrapport (MER) op hoeft te stellen.
Deze revisievergunning betreft de uitbreiding van de vergunde activiteiten aan de Renselweg 1a te Winschoten.
De wijziging betreft de uitbreiding van de capaciteit en de uitbreiding van soorten te accepteren en te bewerken
afvalstoffen. De maximale opslagcapaciteit van afvalstoffen wordt vergroot van 26.510 naar 30.775 ton en de
verwerkingscapaciteit van 36.000 ton naar 61.000 ton per jaar.
Op grond van de categorieën 18.1 en 18.8 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit
m.e.r.) is sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit.
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Terinzagelegging
Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 13 maart 2017 tot en met 24 april 2017 tijdens kantooruren ter
inzage in het gemeentehuis van Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten en in de mediatheek van het
provinciehuis Sint Jansstraat 4 te Groningen. Buiten kantooruren alleen volgens afspraak via onderstaande
telefoonnummers.
Bezwaar en beroep
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet
bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is. vatbaar voor bezwaar en beroep,
tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden
getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang worden getroffen kunt u uw bezwaarschrift tot en met 24 april 2017
indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP te Groningen.
Voor zover belanghebbenden geen bezwaar op beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen,
wijzen wij er op dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraaken/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren
vergunningporocedure ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.
Inlichtingen;
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
- Mevr. W.H. Degenhart Drenth (mer-coördinator), tel. 050-3164712
- Dhr. R. Schuttel (vergunningverlener Omgevingsdienst Groningen), tel. 0598 788077
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:
-

-

-

-

-

-

-

-

Havenkwartier Blauwestad, ontheffing voor het plaatsen van 4 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 2 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 2 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 16 t/m 30 april 2017.
Havenkwartier Blauwestad, ontheffing voor het plaatsen van 4 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 2 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 2 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 7 t/m 21 mei 2017.
Havenkwartier Blauwestad, ontheffing voor het plaatsen van 4 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 2 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 2 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 11 t/m 25 juni 2017.
Havenkwartier Blauwestad, ontheffing voor het plaatsen van 4 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 2 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 2 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 16 t/m 30 juli 2017.
Havenkwartier Blauwestad, ontheffing voor het plaatsen van 4 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 2 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 2 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 6 t/m 20 augustus 2017.
Havenkwartier Blauwestad, ontheffing voor het plaatsen van 4 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 2 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 2 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 27 augustus t/m 10 september 2017.
Hoffman Outdoor Media BV, 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 2 t/ 11 mei 2017.
Voetbalvereniging THOS Beerta, vergunning voor het houden van een verkoopactie metworsten in Beerta
op 21 juli 2017.
Fiets Toer Club Toer ’80, geen bezwaar voor het houden vaneen fietstoertocht ‘Virol Grunnens Alternatief’
op zondag 11 juli 2017.
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-

Gemeentebelangen Oldambt, vergunning voor het innemen van een standplaats voor het gemeentehuis in
Winschoten op zaterdag 1 april 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Klooster Reizen BV Winschoten, ontheffing voor het plaatsen van een container voor het perceel
Langestraat 41 in Winschoten op maandag 3 april 2017 van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Stichting Marketing Oldambt, vergunning voor het houden van een Rozenfestival 2017 op zaterdag 1 juli
2017 van 10.00 uur tot 20.00 uur en zondag 2 juli 2017 van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Stichting PROMOTIE Oldambt, ontheffing houden van een wielertrainingstijdrit ‘Joop Kuipertijdrit’ te
Oostwold op maandag 15 mei 2017 van 19.00 uur tot 20.30 uur.
BUOG uit Leeuwarden, vergunning voor het houden van het evenement Boer Zegt vanaf 27 maart 2017 op
vier locaties in Finsterwolde telkens tussen 17.00 en 21.00 uur.

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
Voorontwerp wijzigingsplan ‘Reiderwolderpolder 1, Finsterwolde’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het voorontwerp
wijzigingsplan ‘Reiderwolderpolder 1, Finsterwolde’ is vastgesteld.
Door middel van het plan van wijziging wordt planologische medewerking verleend aan het wijzigen van een
bouwblok van Reiderwolderpolder 1 te Finsterwolde voor het uitbreiden van een varkensstal voor verbetering van het
dierenwelzijn. De leefruimte van het bestaande aantal varkens wordt vergroot van 0,7 m² per varken naar 1 m² per
varken. Het aantal varkens wordt door deze uitbreiding niet vergroot.

Het voorontwerp wijzigingsplan ligt vanaf 16 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen
worden ingezien in het gemeentehuis van Oldambt. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen.
Het voorontwerp wijzigingsplan 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.1895.01BP0001W04-0201. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.
Gedurende de termijn van de ter inzage legging, kan een ieder een inspraakreactie kenbaar maken over het
voorontwerp wijzigingsplan. De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het College van burgemeester
en wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.
Ook het indienen van een mondelinge inspraakreactie is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster
Ruimtelijke Zaken, via het telefoonnummer (0597) 48 20 00.
Ter inzage legging processen-verbaal verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017
De burgemeester van de gemeente Oldambt maakt bekend dat vanaf vrijdag 17 maart 2017 tot het moment dat
de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden, de processen-verbaal (N 10) van de
stembureaus van de gemeente Oldambt en het proces-verbaal N 11, de totaaltelling van de uitgebrachte
stemmen in de gemeente Oldambt, ter inzage liggen bij bureau verkiezingen.
Als u de processen-verbaal wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken. Neem daarvoor contact op met de
gemeente: (0597) 48 20 00.
Van de ter inzage gelegde documenten mogen geen foto’s en/of kopieën worden gemaakt.
Winschoten, 15 maart 2017
De burgemeester,
de heer P. Smit
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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

Zuidema, J

03-05-1968

Brederolaan 45, Winschoten

15-03-2017

Onbekend

Slor, K.A.

10-09-1996

Parklaan 87, Scheemda

15-03-2017

Onbekend

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 gemeenteraad 20 maart 2017
De gemeenteraad vergadert op maandag 20 maart 2017 om 20.00 uur in Halte Democratie, Havenkade-west
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.
8.
a.
b.
c.
9.
a.
b.
10.

Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad.
Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 13 en 27 februari 2017.
Actualiseren toezeggingenlijst raad.
Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Vragenuurtje raad.
Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat
Raadsvoorstel inzake benoeming leden welstandscommissie.
Raadsvoorstel inzake benoeming commissievoorzitters en hun plaatsvervangers.
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.
Onderwerpen ter besluitvorming met debat
Raadsvoorstel inzake vaststelling Verordening rekenkamercommissie gemeente Oldambt
2017.
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.
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 46017376. 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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