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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 sloopmelding (Bouwbesluit 2012) is ontvangen:
14/06/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, H.J. Siemonsstraat 109, 9684 CR Finsterwolde;
16/06/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Gouden Regenlaan 10, 9674 CL Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
12/06/2017, wijzigen voorgevel, Diepswal 3-5, 9679 AM Scheemda;
13/06/2017, verbreden uitweg, Refter 8, 9675 RJ Winschoten;
14/06/2017, kappenspar, Vondellaan 21, 9673 JA Winschoten;
16/06/2017, vergroten woning, Blijhamsterstraat 50, 9671 AX Winschoten;
16/06/2017, revisievergunning milieu, Provincialeweg 15/15a en 16/16a, 9944 TB Nieuwolda.
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:
12/06/2017, kappen krulwilg, Elzenlaan 1, 9674 BP Winschoten;
12/06/2017, kappen lindeboom, Oudezijl 11, 9683 PA Bad Nieuweschans;
12/06/2017, kappen maximaal zesendertig bomen i.h.k.v. herinrichting en rioolvervanging (gedeeltelijke
herplant), langs Burg. Schönfeldsingel ter hoogte van huisnummers 1 t/m 57 (oneven), 9671 CE
cq. 9671 CG Winschoten.
13/06/2017, uitbreiden/vergroten zalencentrum, Bosstraat 25, 9671 GD te Winschoten;
14/06/2017, verbouwen/vergroten woning (aanbouw). Torenstraat 4, 9686 SN Beerta;
14/06/2017, aanbrengen gevelreclame, Huningaweg 2, 9682 PB Oostwold;
16/06/2017, bouwen woning, Kiekendief 46, 9685 AL Blauwestad;
16/06/2017, vervangen en wijzigen kozijnen en aanbrengen gevelbekleding, P. van Dijkstraat 12, 9672 AJ
Winschoten;
16/06/2017, restaureren boerderij (Rijksmonument), Hoofdstraat 153, 986 VH Beerta.
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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.
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:
- Enexis, vervangen gasdrukreduceerstation, Mr. A.E.J. Modderman-straat 10, 9671AG Winschoten;
- Virol B.V., wijzigen inrichting, Dollardweg 1, 9681 DA Midwolda.
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 vervangen en wijzigen van kozijnen en het aanbrengen van gevelbekleding op het perceel P. van Dijkstraat
12, 9672 AJ Winschoten.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 juli 2017.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Reiderwolderpolder 10, 9684 TK Finsterwolde
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 veranderen van een inrichting en de
vervanging van luchtwassers op bestaande stallen op het perceel Reiderwolderpolder 10, 9684 TK
Finsterwolde.
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 22 juni 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.
Rectificatie
In de publicatie van 7 juni 2017 stond vermeld dat melding in het kader van het Activiteitenbesluit is gedaan
door H. en H.E. Waalkens, windmolen, Hoofdweg Oost 10 & 14, 9944 BX Nieuw Scheemda.
Dit moet zijn Hoofdweg Oost 10 & 14, 9944 BX Nieuwolda.
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Meldingen brandveilig gebruik
De volgende melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) is ontvangen:
-14/06/2017, gebruiken revalidatiecentrum en wooneenheden PG, Blijhamsterweg 45, 9673 XB Winschoten.
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:
-

-

-

-

Centercom Buitenreclame BV, ontheffing voor het plaatsen van 5 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 5 reclame-driehoeksborden in de voormalige gemeente Scheemda en 5 reclamedriehoeksborden in de voormalige gemeente Reiderland van 26 juni t/m 9 juli 2017.
In Bloei, vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van bloemen tussen de Klinker
en Pet’s Place op het Klinkerplein te Winschoten, op de zaterdag in de periode van 17 juni 2017 t/m 1 juli
2018 van 8.00 uur tot 18.00 uur.
J.G. Grill, vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van gegrilde kip, Döner,
snacks, frites en gekoelde drankjes tussen de Klinker en Pet’s Place op het Klinkerplein te Winschoten,
tussen de Klinker en Pet’s Place, op de donderdag en vrijdag in de periode van 15 juni 2017 t/m 1 juli 2018
van 9.30 uur tot 20.00 uur.
Bewoners Jagershof Winschoten, melding buurtbarbecue op een gedeelte van de Jagershof te Winschoten
op 24 juni 2017 van 15.00 uur tot 23.00 uur.
Buurtfeest Schoolstraat Team, vergunning voor het houden van de ‘Schoolstraat Barbecue’ in een gedeelte
van de Schoolstraat te Beerta op 8 juli 2017 van 19.00 uur tot 01.00 uur.
Organisatie Winschoter Kermissen, ontheffing plaatsen salonwagens in verband met de Zomerkermis
Winschoten op een gedeelte van de parkeerplaats aan de Bovenburen in Winschoten periode 9 t/m 17 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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Vergadering gemeenteraad 26 juni 2017
De gemeenteraad vergadert op maandag 26 juni 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.

c.

Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat
Raadsvoorstel inzake begroting Publieke Gezondheid en Zorg.
Raadsvoorstel inzake VRG jaarstukken 2016, actualisatie begroting 2017 en concept
begroting 2018 (inclusief zienswijze).
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Onderwerpen ter besluitvorming met debat
Raadsvoorstel inzake Jaarverslag en jaarrekening 2016.
e
Raadsvoorstel inzake de 1 Besluitvormende BestuursRapportage 2016.
Raadsvoorstel inzake beschikbaarstelling budget voor startersleningen.
Raadsvoorstel inzake visie transformatie sociaal domein op weg naar 2025.
Raadsvoorstel inzake tweede wijziging APV Oldambt 2016.
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

8.
a.
b.

9.

10.

Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad.
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 mei 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 46017376. U kunt ook mailen:
pieter.norder@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.
De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad
De vergadering is live en na afloop te bekijken via www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad
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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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