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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:
31/03/2017, verwijderen asbesthoudende materialen en slopen bovenbouw ligboxenstal, Trekweg 5, 9679 TA
Scheemda;
03/04/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Vissersdijk 33, 9671 EG Winschoten;
04/04/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Hermelijnlaan 172, 9675 KX Winschoten;
04/04/2017, slopen achterste 40 m boerderijschuur en schoorstenen, Hoofdstraat 97, 9686 VG Beerta;
04/04/2017, verwijderen deel dak (boerderijschuur) en slopen melkschuur, Hoofdstraat 97, 9686 VG Beerta;
05/04/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Trekweg 49, 9674 GD Winschoten;
06/04/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Dijkmeijerslaan 6, 9684 EA Finsterwolde.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
31/03/2017, kappen grove den, Reelaan 27, 9675 NV Winschoten;
02/04/2017, bouwen dubbele garage, Stationsstraat 88, 9679 EG Scheemda;
03/04/2017, kappen twee knotwilgen en ringen twee knotwilgen, Klinkerweg 65, 9684 AB Finsterwolde;
03/04/2017, vervangen/plaatsen kozijnen, Hoofdweg 182, 9684 CM Finsterwolde;
03/04/2017, kappen populier, kastanje en berk, Blijhamsterstraat 50, 9671 AX Winschoten
03/04/2017, kappen eik, Vossenkamp 144, 9675 KM Winschoten;
03/04/2017, bouwen garage, Hoofdweg West 22, 9944 EB Nieuwolda;
04/04/2017, bouwen twee woningen (2/1-kap), Dillenburglaan Heiligerlee
04/04/2017, aanleggen uitweg, boekerij 4, 9675 RL Winschoten;
04/04/2017, verplaatsen achtermuur boerderijschuur (inkorten), creëren ommuurde tuin, versterken van de
muren met beuken (binnenzijde), alsmede tijdelijk plaatsen sessie-accommodatie buiten de schuur
(tijdens de werkzaamheden), deze wordt daarna verplaatst naar binnen de ommuurde tuin,
Hoofdstraat 97, 9686 VG Beerta;
04/04/2017, bouwen drie vrijstaande woningen, resp. Kieviet 5, 7 en 2, 9685 CD Blauwestad;
05/04/2017, transformeren kantoor tot woning, Blijhamsterstraat 9, 9671 AS Winschoten;
05/04/2017, aanbrengen gevel-/lichtreclame, Industrieweg 3 & Tramweg 2, resp. 9672 AP & AT Winschoten;
05/04/2017, bouwen woning, Cantharel 2, 9685 EA Blauwestad;
07/04/2017, bouwen woning, Scheepsmeter 17, 9685 CA Blauwestad;
07/04/2017, bouwen schuur met carport, Verlengde Hoofdweg 1, 9687 PE Nieuw Beerta.
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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.

Beschikte aanvragen omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
03/04/2017, plaatsen tijdelijke woonunit voor een periode van max. tien maanden, Grutto 22, 9685 AH
Blauwestad;
04/04/2017, realiseren garage, Ds. B.J. Aderstraat 8, 9688 RL Drieborg;
05/04/2017, kappen vijf lindes, Hoofdstraat 40, 9686 VJ Beerta;
05/04/2017, kappen es, Stationsstraat 5a, 9671 AH Winschoten;
05/04/2017, kappen berk, Vossenkamp 117, 9675 KD 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 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 uitbreiden van een woning op het perceel Julianastraat 2, 9686 NP Beerta.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 mei 2017.
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:
- Brasserie Old School, restaurant, Huningaweg 2, 9682 VL Oostwold;
- The Jagger Casino, casino, Tramweg 2, 9672 AT Winschoten.

Melding gesloten bodemenergiesysteem
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, gelet op artikel 1.10 en 3a.2 van het Besluit lozen
buiten inrichtingen, maken bekend dat melding gesloten bodemenergiesysteem is gedaan voor:
- Het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, Zuiderveen 15 A, 9674 HA Winschoten.

Bekendmaking ontwerp Drank- en Horecavergunning aan paracommerciële rechtspersoon
De burgemeester van de gemeente Oldambt maakt een ontwerp van een Drank- en Horecavergunning aan een
paracommerciële rechtspersoon bekend van:
-

Stichting Dorpshuis Westerlee op het adres Hoofdweg 128 in Westerlee, het ontwerp van de vergunning op
grond van de Drank- en Horecawet ligt vanaf 12 april 2017 ter inzage tot en met 10 mei 2017.
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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:

-

-

-

-

-

Zweep Events, vergunning voor het houden van het evenement Winschoter Paasmarkt op de locatie
Havenkade/Industrieweg te Winschoten op 17 april 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Zweep Events, ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank & Horecawet voor het verstrekken van
zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement ‘Winschoter Pinksterfeest’ op 5 juni 2017 van 11.00 tot
17.00 uur.
De heer B. Hoogstraaten, ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank & Horecawet voor het
verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement Demo grasbaan evenement’ op 9 juli
2017 van 10.00 uur tot 19.00.
De heer P. de Jager, ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank & Horecawet voor het verstrekken van
zwak-alcoholhoudende drank tijdens het 50-jarig jubileum van het Rosarium op 1 en 2 juli 2017 van 10.00
uur tot 19.00 uur.
De heer J. Mulder, ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank & Horecawet voor het verstrekken van
zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement ‘Manske Mulder Festival’ op 20 mei 2017 van 11.00
uur tot 17.00 uur.
Stichting Sociëteit Reiderland, Hoofdstraat 25 Bad Nieuweschans, ontheffing voor een incidentele festiviteit
op 27 april 2017 van 20.00 uur tot 03.00 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

Bekendmaking Naamgeving openbare ruimte
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 maart 2017 hebben besloten om het openbare fietsen wandelpad in Winschoten-Zuid, dat de verbinding vormt tussen de Pekelderstraat en het Simon van
Wattumpad, de naam Driek van Wissenpad te geven.
De daarop betrekking hebbende stukken liggen voor een ieder vanaf 13 april 2017 gedurende een termijn van 6
weken ter inzage.
Zie ter inzagelegging algemeen.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking
van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
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.
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Geslachtsnaam en

Geboorte-

Adres

Datum
voornemen

Uitschrijving
wegens
vertrek naar

Voorletters

datum

Heinen, J.C.

07-02-1970

Frederik van Eedenstraat 10,
Winschoten

12-04-2017

Onbekend

Bosch, C.P.

18-06-1963

Frederik van Eedenstraat 10,
Winschoten

12-04-2017

Onbekend

Lukens, G

07-08-1975

Vondellaan 29, Winschoten

12-04-2017

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.

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-

Adres

Datum
besluit

Uitschrijving
wegens
vertrek naar

voorletters

datum

Slor, K.A.

10-09-1996

Parklaan 87, Scheemda

12-04-2017

Spanje

Zuidema, J.

03-05-1968

Brederolaan 45, Winschoten

12-04-2017

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.
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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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