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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:
23/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, M.A. de Ruyterlaan 55, 9675 EB Winschoten;
23/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Parallelweg 26 A, 9686 SV Beerta;
23/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Charlottestraat 7, 9693 BK Bad Nieuweschans.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
18/03/2017, kappen eik, Geuzenstraat 7, 9677 RC Heiligerlee;
20/03/2017, bouwen houten brug, Stadspark te Winschoten, kadastraal WST A 4511;
20/03/2017, plaatsen tijdelijke woonunit, Grutto 22, 9685 AH Blauwestad;
21/03/2017, realiseren bewoning (woonzorgkamers) in voorm. manege, incl. melding brandveilig gebruik,
Zuiderringdijk 3, 9682 VK Oostwold;
e
21/03/2017, bouwen dubbele garage met carport, St. Vitusholt 2 laan 43, 9674 AN Winschoten;
e
21/03/2017, kappen vijf berken, St. Vitusholt 2 laan 43, 9674 AN Winschoten;
22/03/2017, kappen esdoorn, nabij Hoofdweg 50, 9942 PE ’t Waar, kadastraal NWD H 142;
23/03/2017, kappen es, nabij Ockeweer 37, 9679 LB Scheemda, kadastraal SDA E 2941.
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:
20/03/2017, kappen vier populieren, Hoofdweg 103, 9942 PC ’t Waar;
20/03/2017, kappen drie beuken, Verlengde Hoofdweg 9, 9687 PE Nieuw Beerta;
20/03/2017, kappen den en wilg, Molenstreek 10, 9684 AS Finsterwolde;
20/03/2017, plaatsen hekwerk, Gassingel 43, 9671 CX Winschoten;
21/03/2017, plaatsen naamsaanduiding (reclame), Poortstraat 23, 9671 EA Winschoten;
22/03/2017, tijdelijke bewoning i.h.k.v. bewaking/toezicht voor een periode van max. anderhalf jaar,
P. van Dijkstraat 12, 9672 AJ Winschoten;
22/03/2017, kappen es, hoek A.J. Romeinweg/J.P. Riedelstraat, Winschoten, kadastraal WST C 2574;
23/03/2017, verplaatsen uitweg, op/nabij Irisstraat 28, 9679 GD Scheemda;
23/03/2017, bouwen woning, Kerkwijk 36, 9943 PJ Nieuw Scheemda;
23/03/2017, bouwen woning met vrijstaande garage, Boekerij 2, 9675 RL 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.

Kennisgeving intrekking vergunning
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij hebben besloten de volgende vergunning in te
trekken:
23/03/2017, bouwen woning met garage, Kerkwijk 36, 9943 PJ Nieuw Scheemda,
d.d. 20 augustus 2008, kenmerk 2008.008 (toenmalige gemeente Scheemda).
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij hebben besloten voor de volgende aanvraag
de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:
Het tijdelijk vestigen van een sportschool op het perceel Industrieweg 25 A/B, 9672 AP Winschoten.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 1 mei 2017.
Meldingen brandveilig gebruik
De volgende melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) is ontvangen:
21/03/2017, gebruiken zorgboerderij, Noordereinde 2, 9675 TT Winschoten.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Cantharel 44, 9685 EB 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 op het
perceel Cantharel 44, 9685 EB Blauwestad.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.
De aanvraag, het ontwerpbesluit, de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 maart 2017 gedurende zes
weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden.
Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het
tabblad ID de plancode in te vullen.
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De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.18OV0003-0301. 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.
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:
-

-

-

-

Samenwerkende Jeugdorganisatie BNC – Thos Combinatie, vergunning voor een metworsten verkoopactie
in Beerta en Finsterwolde in de periode van 18 t/m 25 april 2017.
Muziekvereniging Prins Hendrik Scheemda, vergunning voor een bloemenverkoopactie in Scheemda op 18
april 2017.
Organisatiebureau Oost Groningen, vergunning voor het houden van het evenement ‘Jaarmarkt Heiligerlee’
op een gedeelte van de Provincialeweg en de Vendelstraat in Heiligerlee op 17 juni 2017 van 10.00 uur tot
17.00 uur.
Organisatiebureau Oost Groningen, vergunning voor het houden van het evenement ‘Jaarmarkt
Finsterwolde’ op 7 mei 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Event Support Holland, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 4 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 4 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland in de periode van 27 maart t/m 7 april 2017.
Organisatiebureau Oost Groningen, evenementenvergunning voor het houden van havenmarkten aan de
Strandweg te Midwolda op 16 april en 20 augustus 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Zweep Events, evenementenvergunning voor het houden van een Duitse Dag in het centrum van
Winschoten op 14 april 2017 en 3 oktober 2017 van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Organisatiebureau Oost Groningen, evenementenvergunning voor het houden van de ‘Jaarmarkt Beerta’ in
de Hoofdstraat, de Buitenlandenstraat en de Schoolstraat te Beerta op 2 april 2017 van 10.00 uur tot 17.00
uur.
SD Event Production, vergunning voor het innemen van een standplaats met een tank van polycarbonaat
op het Klinkerplein naast cultuurhuis De Klinker in de periode van 26 april t/m 8 mei 2017.
Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, bevestiging van de melding van het houden van een 4-mei herdenking
in Bad Nieuweschans op 4 mei 2017 van 18.30 uur tot 20.30 uur.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten in de periode van 29 april t/m 13 mei 2017.
IJsvereniging De Punt, ontheffing voor het houden van paasvuur op het terrein van de ijsbaan op het adres
Oude Dijk 31 te Drieborg op 16 april 2017 vanaf ongeveer 20.00 uur.
Organisatiebureau Oost Groningen, ontheffing voor het plaatsen van 3 reclame-driehoeksborden in de
plaats Winschoten, 2 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 3 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland in de periode van 27 maart t/m 2 april 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
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Commissievergaderingen en raadsvergadering vervallen in april
De geplande vergaderingen van de raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte op 3 april 2017, van de
raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen op 4 april 2017 en van de raad op 18 april 2017 vervallen.

Openbare bekendmaking Verordening rekenkamercommissie gemeente Oldambt 2017
De raad van de gemeente Oldambt heeft in zijn openbare vergadering van 20 maart 2017 de Verordening
rekenkamercommissie gemeente Oldambt 2017 vastgesteld. Deze verordening regelt de rekenkamercommissie
van de gemeente Oldambt, waaronder de taken, de samenstelling, het lidmaatschap en de werkwijze van die
commissie.
De verordening ligt kosteloos tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie Oldambt, gemeentehuis Winschoten,
Johan Modastraat 6, alwaar tevens een mondelinge toelichting op het besluit kan worden verkregen.
Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van de verordening verkrijgen.
De verordening is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank (www.wetten.nl) en de GVOP
(www.overheid.nl, onder gemeenteblad).
Deze verordening treedt in werking op 30 maart 2017.
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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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