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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:
24/04/2017, verwijderen asbest (spoedsanering na brand), Lijsterbeslaan 28, 9674 BT Winschoten;
25/04/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Willem de Zwijgerlaan 44, 9671 JS Winschoten;
25/04/2017, verwijderen asbesthoudende golfplaten, Noordereinde 2, 9675 TT Winschoten;
25/04/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Willem de Zwijgerlaan 52, 9671 JS Winschoten;
28/04/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Lijsterstraat 32, 9679 JC Scheemda;
02/05/2017, slopen dierenverblijf/-verblijven (hertenkamp), nabij Hoofdweg 100, 9681 AJ Midwolda;
03/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Willem de Zwijgerlaan 36, 9671 JS Winschoten.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
21/04/2017, bouwen woning, Niesoordlaan 72A, 9681 CZ Midwolda;
22/04/2017, bouwen woning, Randstede 17, 9679 KR Scheemda;
22/04/2017, plaatsen overkapping, Pekelderstraat 31, 9673 BJ Winschoten;
24/04/2017, kappen lindeboom, Oudezijl 11, 9693 PA Bad Nieuweschans;
24/04/2017, vervangen opleggingen brug, Brug Gereweg-Rijksweg N362, nabij Hoofdweg West 26, Nieuwolda;
25/04/2017, bouwen schuurwoning, Misthoorn 22, 9685 CB Blauwestad;
25/04/2017, wijzigen voorgevel, Margrietstraat 38, 9682 SK Oostwold;
25/04/2017, kappen boom, Elzenlaan 1, 9674 BP Winschoten;
27/04/2017, bouwen kleedkamers, Oudeweg 2, 9688 RE Drieborg;
02/05/2017, bouwen dierenverblijf/-verblijven (hertenkamp), nabij Hoofdweg 100, 9681 AJ Midwolda;
02/05/2017, realiseren tuinhuis met overkapping en houtopslag, Hoofdweg 42, 9942 PE ’t Waar;
02/05/2017, vergroten/uitbouwen woning, Oosterstraat 25, 9679 KK Scheemda;
03/05/2017, realiseren twee silo’s (milieuneutraal wijzigen), Haven Noordzijde 6, 9679 TC Scheemda.

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:
24/04/2017, kappen Metasequoia en Oostenrijkse den, Schoollaan 14, 9677 PV Heiligerlee;
24/04/2017, kappen esdoorn, Zwaagweg 2A, 9943 TE Nieuw Scheemda;
24/04/2017, plaatsen/vervangen kozijnen (gevelwijziging), Hoofdweg 182, 9684 CM Finsterwolde;
24/04/2017, kappen twee sparren, Katerslaan 2, 9943 PN Nieuw Scheemda;
24/04/2017, kappen beuk, nabij Tijsweer 38, 9679 CJ Scheemda, kadastraal SDA E 2941;
25/04/2017, kappen beuk, Scheemdermeerlaan 8, 9679 CP Scheemda;
25/04/2017, kappen wilg, Garst 36, 9673 AG Winschoten;
25/04/2017, plaatsen berging en overkapping, Pekelderstraat 31, 9673 BJ Winschoten;
26/04/2017, plaatsen dakkapel, Kloosterhorn 52, 9677 PH Heiligerlee;
26/04/2017, tijdelijk vestigen sportschool voor een periode tot uiterlijk 1 mei 2021, Industrieweg 25 A/B, 9672
AP Winschoten;
26/04/2017, veranderen/vergroten garage en plaatsen (privacy)scherm (creëren dakterras), Burg.
Schönfeldsingel 36, 9671 CJ Winschoten;
26/04/2017, hebben kapsalon aan huis, Bovenburen 78, 9675 HH Winschoten;
26/04/2017, uitbreiden woning, Julianastraat 2, 9686 NP Beerta;
02/05/2017, bouwen woning met garage, Cantharel 6, 9685 EA Blauwestad;
02/05/2017, bouwen garage/carport, Hoofdweg West 22, 9944 EB Nieuwolda;
03/05/2017, bouwen woning, Anholt 10, 9685 HB Blauwestad;
04/05/2017, bouwen woning, Kaafijzer 12, 9685 CC Blauwestad;
04/05/2017, oprichten twee opslagsilo’s en milieu neutraal wijzigen milieuinrichting, Haven Noordzijde 6, 9679
TC Scheemda;
04/05/2017, realiseren bewoning in de vorm van woonzorgkamers (woongroep met zorg op afroep),
Zuiderringdijk 3, 9682 VK Oostwold;
08/05/2017, vergroten woning, Hoogstraat 44, 9671 GT 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.
Beschikte aanvragen omgevingsvergunning, Onverwijld
Op de aangegeven datum is de volgende omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden:
24/04/2017, kappen beuk, nabij Tijsweer 38, 9679 CJ Scheemda, kadastraal SDA E 2941.
Burgemeester en wethouders hebben bepaald dat de bovenstaande omgevingsvergunning, in afwijking van
artikel 6.1 en met gebruikmaking van artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
terstond na bekendmaking in werking treedt.
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.
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Geweigerde aanvraag omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum is de volgende weigering omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden:
- 09/05/2017, kappen eik in de (voorm.) gemeentelijke groenstrook, (naast) Geuzenstraat 7, 9677 RC
Heiligerlee, kadastraal SDA G 4733.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de weigering omgevingsvergunning aan de
aanvrager.
Omgevingsvergunning van rechtswege (art. 3.9 Wabo, § 4.1.3.3 Awb)
Op 29 juni 2016 is van rechtswege omgevingsvergunning gegeven voor het uitbreiden/vergroten van een
rundveestal op het perceel Ulsderweg 41, 9686 XX Beerta. Dit is op 21 april 2017 aan de aanvrager
bekendgemaakt.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na bekendmaking van het verkrijgen van de omgevingsvergunning
aan de aanvrager. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunt u enkel terecht bij de
voorzieningenrechter.
Besluiten omgevingsvergunning, Cantharel 6 en 9, 9685 EA Blauwestad
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 bouwen van
een woning met garage op de percelen Cantharel 6 en 9, 9685 EA Blauwestad.
De aanvragen, de besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 mei 2017, conform artikel
6:8, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te
Winschoten. De aanvragen, de besluiten en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag 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.1895.18OV0002-0401 Ook de planbestanden zijn hier digitaal te
raadplegen.
De ontwerpbesluiten hebben vanaf 9 maart 2017 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen
zienswijzen ingebracht. De besluiten zijn ten opzichte van de ontwerpbesluiten niet gewijzigd.
Tegen de besluiten 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.
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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
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.
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij hebben besloten voor de volgende aanvragen
de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:
- Het kappen van vier lindebomen op het perceel Hoofdweg 83, 9687 PK Nieuw Beerta.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 juni 2017.
- Het vervangen van de bovenbouw van een ligboxenstal op het perceel Trekweg 5, 9679 TA Scheemda.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 juni 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:
-

P.W. Koets en G.J. Koets-Waakens, bouwen graansilo, Zwaagweg 2a, 9943 TE Nieuw Scheemda;
Dolfahandelsonderneming, vergtoren assortiment, J.D. van der Veenstraat 9, 9672 AD Winschoten;
Mts. H.E. Mellema, plaatsen propaantank, Hamrikkerweg 32, 9943 TB Nieuw Scheemda;
E.H. Waalkens, tijdelijke opslag vaste mest, nabij Oud Nieuwlandseweg, Nieuwolda (NWD H 237).

Openbare bekendmaking Geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid en inkoopvoorwaarden
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft in de vergadering van 2 mei
2017 besloten tot:
-

intrekking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013;
vaststelling van een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid;
in te stemmen met het gebruik van de algemene inkoopvoorwaarden voor goederen, leveringen en
diensten;
in te stemmen met het gebruik van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) voor ICT
opdrachten.

Deze besluiten met de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen kosteloos tijdens kantooruren
inzage op het gemeentehuis (nevenlocatie) aan de Brugstraat 2 te Scheemda, alwaar tevens een mondelinge
toelichting op deze besluiten kan worden verkregen bij de afdeling inkoop.
Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van deze besluiten verkrijgen.
Het geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid, de algemene inkoopvoorwaarden voor goederen, leveringen
en diensten zijn tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl. Deze besluiten treden in werking
op 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:

-

-

-

-

-

Organisatiebureau ‘t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, van 7 mei t/m 21 mei 2017.
Organisatiebureau ‘t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 5 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda, van 8 mei t/m 22 mei
2017.
Organisatiebureau ‘t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 7 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 7 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland, van 12 mei t/m 21 mei 2017.
Organisatiebureau ‘t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 6 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 4 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 4 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland, van 22 mei t/m 5 juni 2017.
Automatiek Speciaal Winschoten, vergunning voor het houden van enkele activiteiten in verband met 70
jarig bestaan (springkussen/carrousel, ranjakoe, uitbreiding terras) in Winschoten (Burgemeester
Schönfeldplein) op 9 juni 2017 van 8.00 uur tot 21.00.
Sportvereniging Drieborg, vergunning voor het evenement Sportgala/Feestweek Drieborg bij het sportpark
in Drieborg in de periode van 24 t/m 28 mei 2017.
AV Aquilo, vergunning voor het houden van een hardloopwedstrijd in het Midwolderbos te Midwolda op
zaterdag 27 mei 2017 van 14.00 uur tot 15.30 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

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-

Voorletters

datum

Klein, J.B.

07-04-1944

Kiewiet, K.

07-11-1990

Angelista, G.J.

07-03-1968

Adres

Plataanweg 59, Winschoten

Datum
voornemen

Uitschrijving
wegens
vertrek naar

10-05-2017

Onbekend

10-05-2017

Onbekend

10-05-2017

Onbekend

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

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 19 | 10 mei 2017 | nummer 19

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

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

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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Vergadering raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte op 15 mei 2017, voortzetting op 17 mei 2017
De raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte vergadert op maandag 15 mei 2017 om 20.00 uur in Halte
Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten. Deze vergadering is openbaar en u bent van harte welkom deze
vergadering bij te wonen. Deze vergadering zal worden voortgezet op woensdag 17 mei 2017 om 20.00 uur
eveneens in Halte Democratie.
De voorlopige agenda luidt als volgt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a.
b.
c.
d.
e.
10.
11.
12.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Winschoten-Centrum.
Raadsvoorstel inzake herziening exploitaties 2016.
Raadsvoorstel inzake zienswijzen ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 2018.
Raadsvoorstel inzake duurzaamheidsfonds.
Raadsvoorstel inzake optimalisatie afvalinzameling.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Brief van een inwoonster over het ontbreken van een trottoir aan de Hoofdweg nr. 4 tot
aan Modderland te Finsterwolde.
Raadsbrief inzake aanwijzing karakteristieke panden.
Raadsbrief inzake definitieve besluiten windpark N33.
Raadsbrief inzake energie gemeente Oldambt.
Mail inwoner – Negeren klachten bewoners Blijhamsterweg.
Rondvraag.
Voortgang diverse projecten.
Sluiting van de vergadering.

Vergadering raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen op 16 mei 2017
De raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen vergadert op dinsdag 16 mei 2017 om 20.00 uur in Halte
Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten. Deze vergadering is openbaar en u bent van harte welkom deze
vergadering bij te wonen.
De voorlopige agenda luidt als volgt.
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
6.
7.
8.
9.
10.
a.
11.
a.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Raadsbrief inzake onderzoek jongeren & schulden (met presentatie).
Raadsvoorstellen Volkskredietbank.
Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2016 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen.
Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting Volkskredietbank 2018.
Raadsvoorstel inzake bijdrage sportkantine WHSC.
Raadsvoorstel inzake nota positieve gezondheid 2017-2020.
Raadsvoorstel inzake LHBT-nota 2017-2020.
Rondvraag.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Motie gemeenteraad Hof van Twente inzake oproep legalisering thuisteelt medicinale
cannabis.
Voortgang diverse projecten.
Aardbevingen.
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b.
12.

Synergon.
Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op punten die op de agenda van de commissie staan én op punten die niet op de agenda
staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Voor punten die zowel voor een
commissievergadering als voor een raadsvergadering worden geagendeerd, geldt het inspreekrecht alleen bij
de commissievergadering.
Volgens de Verordening op de Raadscommissies krijgt elke spreker maximaal vijf minuten het woord en
verdeelt de voorzitter de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers per
vergadering zijn. De commissie kan hier ter vergadering van afwijken. Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de
vergadering, aanvragen bij de secretaris van de commissies, mevrouw Ine Kramer, telefoon 0597 482012.
U kunt ook mailen: ine.kramer@gemeente-oldambt.nl, graag onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.
De vergaderstukken worden gepubliceerd op de website van de gemeente Oldambt.
De vergaderingen zijn live en na afloop te beluisteren via www.gemeente-oldambt.nl

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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