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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:
15/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Marktplein 13, 9671 AZ Winschoten;
15/05/2015, verwijderen asbesthoudende materialen en slopen varkensstallen, Hoofdweg 39 A, 9681 AA
Midwolda;
15/05/2017, slopen woning na brand (incl. vloer & fundering), Dwingelooweg 2, 9671 KD Winschoten;
16/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Vendelstraat 12, 9677 PX Heiligerlee;
17/05/2017, slopen zes woningen, H. Schwertmannweg 2 t/m 12 (even), 9684 BB Finsterwolde;
17/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Esdoornlaan 30, 9678 RR Westerlee;
18/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Bovenlandenstraat 2, 9686 PN Beerta;
18/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Bovenlandenstraat 4, 9686 PN Beerta;
18/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Bovenlandenstraat 16, 9686 PP Beerta en
Bovenlandenstraat 28, 32, 34, 36, 38 & 44, 9686 PN Beerta;
18/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Bovenlandenstraat 22, 9686 PN Beerta;
18/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Bovenlandenstraat 26, 9686 PN Beerta;
18/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Bovenlandenstraat 30, 9686 PN Beerta;
18/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Bovenlandenstraat 42, 9686 PN Beerta;
19/05/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Linteloostraat 9, 9693 BG Bad Nieuweschans.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
15/05/2017, realiseren serre, Egbertilaan 7, 9682 PG Oostwold;
16/05/2017, kappen één naaldboom en twee berken, Nieuweweg 50, 9682 RN Oostwold;
17/05/2017, kappen veldesdoorn (Acer Campestre), Hermelijnlaan 34, 9675 KS Winschoten;
17/05/2017, verbouwen/vergroten woning, Burg.Mr. H.J. Engelkenslaan 20, 9671 LM Winschoten;
17/05/2017, plaatsen hekwerk bij parkeerterrein ‘Liefkenshoek’, Winschoten, kadastraal WST H 324 en 1722;
17/05/2017, bouwen carport, Kloosterlaan 13 B, 9675 JL Winschoten;
17/05/2017, plaatsen kunstwerk, Mr. D.U. Stikkerlaan, Winschoten, WST G 2266;
18/05/2017, knotten vier wilgen, Oude Rijksweg thv Opdiep, Scheemda, kadastraal SDA M 407;
19/05/2017, bouwen woning, Cantharel 49, Blauwestad, kadastraal WST I 759 en 760.

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:
15/05/2017, kappen es, nabij Ockeweer 37, 9679 LB Scheemda;
15/05/2017, vervangen houten brug, Stadspark Winschoten, kadastraal WST A 4511;
16/05/2017, bouwen woning, Scheepsmeter 17, 9685 CA Blauwestad;
17/05/2017, verbreden uitweg, Juliana-straat 6, 9672 AK Winschoten;
17/05/2017, aanleggen gasleiding, nabij Oude Statenzijl 3, 9688 TA Drieborg, kadastraal BTA B 308.
18/05/2017, kappen grove den, Reelaan 27, 9675 NV Winschoten;
19/05/2017, het realiseren van twee graansilo’s, Hoofdweg West 59, 9944 EA Nieuwolda.
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.
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.
Openbare bekendmaking eerste wijziging op het Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2016
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend
dat zij in de vergadering van 16 mei 2017 de ‘Eerste wijziging op het Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2016’
en het daarbij behorende mandatenoverzicht hebben vastgesteld. Hierin is geregeld dat bepaalde wettelijke
bevoegdheden van de burgemeester en het college ook door ambtenaren uitgeoefend mogen worden.
Tevens wordt bekendgemaakt dat in diezelfde vergadering expliciet het mandaatbesluit ‘vertegenwoordiging in
het kader van de Jeugdwet’ is vastgesteld. Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid gewenst is
aan de teamleider van team Jeugd het mandaat dan wel machtiging te verlenen die gericht is op het verkrijgen
van een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en
te doen verblijven.
Deze besluiten, met de daarop betrekking hebbende relevante stukken, liggen kosteloos tijdens kantooruren ter
inzage op het gemeentehuis te Winschoten, alwaar tevens een mondelinge toelichting op de besluiten kan worden
verkregen.
Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van de besluiten verkrijgen.
De geconsolideerde versie van het Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2016 en het Mandaatbesluit
‘vertegenwoordiging in het kader van de Jeugdwet’ zijn tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank:
www.wetten.nl.
Deze besluiten treden in werking op 25 mei 2017.
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Vergunningen en ontheffingen Algemene plaatselijke verordeningen en bijzondere wetten
Burgemeester en wethouders en de burgemeester 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 Oost Groningen, ontheffing voor het plaatsen van 2 reclame-driehoeksborden in de
plaats Winschoten, 2 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 4 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 19 juni t/m 25 juni 2017.

-

Organisatiebureau Oost Groningen, ontheffing voor het plaatsen van 2 reclame-driehoeksborden in de
plaats Winschoten, 2 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 4 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 22 mei t/m 28 mei 2017.

-

Voetbal Vereniging Nieuweschans, bevestiging van de melding van het houden van het Kuuroord
Volleybaltoernooi op het sportveldencomplex aan de W. Mettingstraat 18 te Bad Nieuweschans
van 6 t/m 8 juni 2017. Dinsdag t/m vrijdag van 18.00 uur tot 23.00 uur en op zaterdag van 16.00
uur tot 24.00 uur.

-

Cultuur Kring Bad Nieuweschans, vergunning voor het shantykorenfestival ‘Shanty’s for Life’ in Bad
Nieuweschans op 11 juni 2017 van 10.00 uur tot 19.00 uur.

-

Hockeyclub Winschoten, bevestiging van de melding van het houden van een hockeykamp op het sportpark
e
aan de St. Vitusholt 7 Laan te Winschoten op 8 en 9 juli 2017.

-

Vliegervereniging Wynpüst, bevestiging van de melding van het gaan vliegeren op een terrein nabij de
jachthaven Reiderhaven te Beerta op 17 en 18 juni 2017.

-

OBS de Beukenlaanschool, vergunning voor het houden van een Fancy Fair in en nabij de
Beukenlaanschool op 19 mei van 17.30 uur tot 21.00 uur.

-

Dollard College, bevestiging van een melding van het houden van een open podium tussen de HEMA en de
Readshop te Winschoten op 19 mei 2017 van 14.00 uur tot 16.30 uur.

-

Kinderkampcommissie Nieuw Scheemda en ’t Waar, vergunning voor een metworsten en aardbeien
verkoopactie op 10 mei 2017 in Nieuw Scheemda en ’t Waar.

-

De heer R. Boltjes en mevrouw A.J.H. Slijfer, bevestiging van de melding van het houden van een
kijkmiddag van een drietal motoren op de parkeerplaats achter de Jumbo te Scheemda op 7 juni 2017 van
13.00 uur tot 16.00 uur.

-

Bouwonderneming Gebr. Bebnus BV te Uithuizen, ontheffing gebruik gemeentegrond om een gedeelte van
het terrein aan de Bovenlandenstraat te Beerta te gebruiken als kleine bouwplaats in de periode 17 mei
2017 t/m 4 augustus 2017. Bouwplaats wordt ingericht in verband met het renoveren van woningen.

-

Café ’t Houkje, Bosstraat 49 in Winschoten, bevestiging van een melding incidentele festiviteit, te weten een
verjaardagsfeest met karaoke, op 3 juni 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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Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op maandag 29 mei 2017 om 20.00 uur in Halte Democratie, Havenkade-west 1 te
Winschoten. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.
De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt.
1.
2.
3.
a.
b.
4.
5.
6.
7.

f.
g.
h.
i.
j.

Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat
Raadsvoorstel inzake verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder
Swagerman.
Raadsvoorstel inzake benoeming plaatsvervangend griffier.
Raadsvoorstel inzake wijziging Verordening op de Raadscommissies (wijziging artikel 7 lid
1).
Raadsvoorstel inzake herziening exploitaties 2016.
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.
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

a.
b.
c.
d.
e.

Onderwerpen ter besluitvorming met debat
Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Winschoten-Centrum.
Raadsvoorstel inzake zienswijzen ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 2018.
Raadsvoorstel inzake optimalisatie afvalinzameling.
Raadsvoorstel inzake duurzaamheidsfonds.
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

8.
a.
b.
c.
d.
e.

9.

10.

Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad.
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 maart 2017.
Actualiseren toezeggingenlijst raad.
Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Vragenuurtje raad.

Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op punten die op de agenda staan, die niet eerder zijn besproken tijdens een
commissievergadering. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd
evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers zijn. Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de
vergadering, aanvragen bij de griffier Pieter Norder, telefoon 06 46 01 73 76. U kunt ook mailen:
pieter.norder@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.
De vergaderstukken worden gepubliceerd op de website van de gemeente Oldambt.
De vergadering is live en na afloop te bekijken via www.gemeente-oldambt.nl
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.
Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 4
Bezoekadres: Johan Modastraat 6, 9671 CD, Winschoten | telefoon: (0597) 482 000

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 21 | 24 mei 2017 | nummer 21

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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