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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:
12/04/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Hofstraat 56, 9671 KP Winschoten;
19/04/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Zuiderstraat 9, 9693 ER Bad Nieuweschans;
19/04/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Esdoornlaan 17, 9678 RP Westerlee;
20/04/2017, slopen garage, Winschoterdiep 5, 9679 TS Scheemda.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
13/04/2017, realiseren twee graansilo’s, Hoofdweg West 59, 9944 EA Nieuwolda;
14/04/2017, legaliseren mestbassin, achter Hoofdweg 22 (voorheen Hoofdweg 24), 9942 PE ’t Waar;
14/04/2017, uitbreiden interieurzaak, Stationsstraat 28, 9679 ED Scheemda;
17/04/2017, vervangen/wijzigen kozijnen en aanbrengen gevelbekleding, P. van Dijkstraat 12, 9672 AJ
Winschoten;
18/04/2017, bouwen carport, Molenpad 7, 9678 RE Westerlee;
20/04/2017, vergroten woning (aanbouw), Zwarteweg 4, 9681 EA Midwolda;
20/04/2017, aanleggen twee aardgastransportleidingen en een mantelbuis, Gasstation Oude Statenzijl richting
Duitsland, kadastraal BTA B 241, 288, 289, 295, 296, 299 & 307 en BTA C 883;
20/04/2017, kappen (maximaal) zesendertig bomen, Burg. Schönfeldsingel te Winschoten, kadastraal WST F
10402.

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:
18/04/2017, opleggen nadere voorwaarden sloopmelding, Trekweg 5, 9679 TA Scheemda;
19/04/2017, bouwen vier woningen, Gasthuislaan 3, 3a, 3b en 3c, 9679 AS Scheemda, kadastraal SDA E 2908,
2909, 2910 en 2911;
19/04/2017, bouwen woning, Gasthuislaan 13a, 9679 AS Scheemda, kadastraal SDA E 2912;
19/04/2017, plaatsen blokhut, Potgieterstraat 61, 9673 GH Winschoten;
20/04/2017, (her)bouwen schuur en veranderen inrichting voor het houden van vleesvee, Kroonpolder 29, 9688
TA Drieborg.
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.

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:

-

-

Sportvereniging Oldambt, bevestiging van de melding van een sponsorloop in Nieuwolda op 26 mei 2017
van 15.00 uur tot 16.00 uur.
APK Theater, bevestiging van de melding van theatervoorstelling ‘Een Oom’ naast de toren in Finsterwolde
op 26 mei 2017 van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Stichting Vliegveld Oostwold, vergunning voor het evenement ‘Oostwold Airshow’ op het vliegveld in
Oostwold op 4 juni 2017 van 9.00 uur tot 20.00 uur en op 5 juni 2017 van 9.00 uur tot 18.00 uur.
Ondernemersvereniging Handel & Nijverheid Scheemda, vergunning voor het evenement Koningsdag in op
het Vredenhovenplein in Scheemda op 27 april 2017 van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Swingen voor Geuko, vergunning voor het houden van een collecte in Winschoten op 26 en 27 april 2017.
Christelijke Muziekvereniging Prins Hendrik Scheemda, vergunning voor een kinderevenement op een
gedeelte van het Vredenhovenplein in Scheemda op 20 mei 2017 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Havenbeheer Oldambt, vergunning voor het evenement Havenfestival Winschoten bij de jachthaven in
Winschoten op 20 mei 2017 van 10.00 uur tot 22.00 uur en op 21 mei 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Schildersbedrijf Komies, ontheffing voor gebruik gemeentegrond door het plaatsen van een hoogwerker
voor de torenflat van ’t Rond in Winschoten van 8 mei t/m 15 mei 2017.
Oost Groninger Rijwielvierdaagse, geen bezwaar tegen het houden van de Oost Groninger
Rijwielvierdaagse in Winschoten, Finsterwolde, Oostwold en Midwolda op 16 mei 2017.
4 – 5 mei comité Nieuwolda, bevestiging van de melding van het houden van een 4 mei herdenking met
stille tocht in Nieuwolda op 4 mei 2017.
PromoBase Media & Advisering, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 10 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 10 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 12 mei t/m 25 mei 2017
Stichting 4-5 mei comité Westerlee, bevestiging van de melding van het houden van een 4 mei herdenking
met stille tocht in Westerlee op 4 mei 2017.
4 mei comité Scheemda, bevestiging van de melding van het houden van een 4 mei herdenking met stille
tocht in Scheemda op 4 mei 2017.
Winschoter Voetbal Vereniging, vergunning voor het houden van een wc-papier verkoopactie in Winschoten
op 11 en 12 mei 2017.
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-

-

Stichting Oranje Comité Oostwold, bevestiging van de melding van het houden van een 4 mei herdenking
met stille tocht in Oostwold op 4 mei 2017.
Stichting Oranje Comité Midwolda, bevestiging van de melding van het houden van een 4 mei herdenking
met stille tocht in Midwolda op 4 mei 2017.
Dorpsbelangen Nieuw Scheemda / ’t Waar, bevestiging van de melding van het houden van een 4 mei
herdenking met stille tocht in ‘t Waar op 4 mei 2017.
4 mei Comité Winschoten, bevestiging van de melding van het houden van een 4 mei herdenking met stille
tocht in Winschoten op 4 mei 2017.
4/5 Mei Comité Vereniging van Dorpsbelangen Finsterwolde, bevestiging van de melding van het houden
van een 4 mei herdenking met stille tocht in Finsterwolde op 4 mei 2017.
Mevrouw F. Swarts, bevestiging van de melding van een optreden van Mark Wilkinson, Hoofdweg 11 te
Nieuw Beerta op 27 juli 2017 van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Mevrouw H.J. Venema, vergunning voor een loterij in Scheemda op 22 april 2017.
Stichting Lions Tellerlikker Rally, ontheffing op grond van artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 voor
het houden van de Lions Tellerlikker Rally op het Marktplein in Winschoten op 13 mei 2017.
Nicolai’ s Steekijs, vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van frisdrank en ijs
op de parkeerplaats Pier Noorderringdijk te Oostwold gedurende het zomerseizoen 2017.
Zeilvereniging Oldambtmeer, vergunning voor het evenement Twee Landen Regatta op het Oldambtmeer in
de periode van 9 t/m 11 juni 2017 van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zeilvereniging Oldambtmeer, vergunning voor het evenement Europacup Javelin op het Oldambtmeer in de
periode van 23 juli t/ 28 juli 2017 van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Boerderij Hermans Dijkstra, vergunning voor het evenement Q-music in de boerderij op het adres Reinste
Abdenaweg 1 te Midwolda op 1 juli 2017 van 21.00 uur tot 01.00 uur.
Winschoten 24, vergunning voor het evenement ‘Dansen voor Geuko’ op het Marktplein te Winschoten op
26 april 2017 van 19.00 uur tot 02.00 uur.
De heer A. Tuin, ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank & Horecawet voor het verstrekken van
zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement Kings Night op 26 april 2017 van 19.00 uur tot 01:00
uur.
De heer L. Duursema, ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank & Horecawet voor het verstrekken
van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement Dansen voor Geuko op 26 april 2017 van 19.00
uur tot 01.00 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
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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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