Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 14 | 5 april 2017 | nummer 15

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:
28/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Willem de Zwijgerlaan 32, 9671 JS Winschoten;
29/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Niesoordlaan 67, 9681 CT Midwolda;
31/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, J. van Galenlaan 9, 9675 CL Winschoten;
30/03/2017, verwijderen veldleiding (water- & pekelleiding), van nabij Tranendallaan 17, 9678 PB Westerlee
e
(pompgebouw) via de Ontsluitingsweg tot achter St. Vitusholt 7 laan 13, 9674 AX Winschoten
(boring), kadastraal SDA L 66, 65, 64,62 en 61 & WST E 1826 en 1593.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
25/03/2017, vervangen kozijnen en plaatsen reclame, Bovenburen 78, 9675 HH Winschoten;
27/03/2017, verleggen aardgastransportleiding, langs de Kromme Ellegboog te Oostwold, tussen de
Parallelweg (Kromme Elleboog 7) en Kromme Elleboog 24, 9682 XH Oostwold, kadastraal MWD L
385, L 386, M 507 en M 1052;
27/03/2017, kappen negentien wilgen, (bij) Kostverloren 23, 9684 TB Finsterwolde, kadastraal FSW H 1675;
27/03/2017, verbreden uitweg, Juliana-straat 6, 9672 AK Winschoten;
28/03/2017, kappen eikenboom, Kanstanjehof 42, 9674 CM Winschoten;
30/03/2017, vervangen/leggen veldleiding (water- & pekelleiding), van nabij Tranendallaan 17, 9678 PB
e
Westerlee (pompgebouw) via de Ontsluitingsweg tot achter St. Vitusholt 7 laan 13, 9674 AX
Winschoten (boring), kadastraal SDA L 66, 65, 64,62 en 61 & WST E 1826 en 1593.
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:
28/03/2017, bouwen kantoorgebouw, realiseren uitwegen, plaatsen reclame, vlaggenmasten en hekwerk, A.J.
Romijnweg 51, 9672 AH Winschoten;
28/03/2017, plaatsen buitentrap en balustrade, Poortstraat 23, 9671 EA Winschoten;
28/03/2017, kappen kastanje, Eexterweg 15, 9679 TG Scheemda;
28/03/2017, kappen lindeboom, Oudeweg 13, 9686 VA Beerta;
29/03/2017, verbreden uitweg, Kloostertuin 23, 9675 RB Winschoten;
30/03/2017, plaatsen beeld (kunstwerk), tussen Oranjestraat 34 en 26, 9671 BB Winschoten, kadastraal WST H
959;
31/03/2017, bouwen woning en realiseren uitweg, Melkweg 8, 9671 LP 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.
Meldingen brandveilig gebruik
De volgende melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) is ontvangen:
21/03/2017, brandveilig gebruiken woonzorginstelling, Zuiderringdijk 3, 9682 VK Oostwold.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Zuiderveen 81 Winschoten
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 realiseren van een parkeerterrein en
het plaatsen van een winkelwagenstalling en hekwerk op het perceel Zuiderveen 81, 9674 TB Winschoten.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 april 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.
De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.01OV0011-0301.
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.
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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ulsderweg 10 Beerta
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen aan A.L. ten Have Mellema,
M.B. en D.H. ten Have voor het bouwen van twee varkensstallen en het wijzigen van de bedrijfsopzet op het
perceel Ulsderweg 10, 9686 XX Beerta.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing. De aanvraag, het
ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 april 2017 gedurende zes weken ter inzage
in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden.
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:
-

-

-

-

Stichting IKEP, ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten in de
periode van 11 t/m 17 april 2017.
Courage Events, vergunning voor het houden van de Healhty Ageing Tour wielerwedstrijd op 8 april 2017.
Etappestart Finsterwolde en vervolgens een route om het Oldambtmeer.
Organisatiebureau Oost Groningen, ontheffing voor het plaatsen van 5 reclame-driehoeksborden in de
plaats Winschoten, 3 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 10 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 10 t/m 16 april 2017.
Sportvereniging Oldambt, vergunning voor een metworsten verkoopactie in Nieuwolda in de periode van 10
t/m 13 april 2017.
Voetbalvereniging Heiligerlee, vergunning voor een metworsten en gehaktballen verkoopactie in Heiligerlee
in de periode van 10 t/m 14 april 2017.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 6 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 6 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 3 t/m 17 april 2017.
Ommelander Ziekenhuis Groningen, ontheffing voor het versieren van de looproute van Cultuurhuis De
Klinker naar het Sint Lucas ziekenhuis in Winschoten op 12 mei 2017 van 8.00 uur tot 21.00 uur.
Event Support Holland, ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 10 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 10 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 3 t/m 17 april 2017.
SC Scheemda, vergunning voor een potgrond verkoopactie in Scheemda op 8 en 15 april 2017.
CycloMedia, ontheffing op grond van RVV 1990 voor het maken van 360 ° panoramafoto’s in de gemeente
Oldambt in de periode van 1 mei t/m 15 juli 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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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 besloten de
persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres
ingeschreven.

Geslachtsnaam en

Geboorte-

voorletters

datum

Mezach, D.H.J.

28-12-1979

Adres

Datum
besluit

Uitschrijving
wegens
vertrek naar

Hoofdweg 203, Midwolda

08-03-2017

Onbekend

Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Wilt u meer weten?
Belt u dan met het cluster Dienstverlening, Team KCC/BRP, telefoonnummer: (0597) 48 20 00.

Vaststelling beleidsregels verblijfsontzeggingen
De burgemeester van de gemeente Oldambt maakt bekend dat hij op grond van artikel 4:81, lid 1, Algemene
wet bestuursrecht en ter uitvoering van artikel 172, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 2.1.1 van de Algemene
plaatselijke verordening (APV), nieuwe regels heeft vastgesteld ten aanzien van het opleggen van
verblijfsontzeggingen in het belang van de openbare orde en veiligheid. Op basis hiervan is het de degene aan
wie dit door of namens de burgemeester is bekend gemaakt, verboden zich te bevinden op of aan de in de
bekendmaking aangewezen wegen en plaatsen gedurende de periode daarin genoemd.
De betreffende APV-bepaling, de instructie toepassing verblijfsontzegging en de vastgestelde beleidsregels
liggen met ingang van 5 april gedurende twee weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis.
De nieuwe beleidsregels treden in werking met ingang van 7 april 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.

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 5
Bezoekadres: Johan Modastraat 6, 9671 CD, Winschoten | telefoon: (0597) 482 000

