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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

Ontwerp bestemmingsplan ‘De Wereldbazar te Winschoten’
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘De
Wereldbazar te Winschoten 2017’ is vastgesteld. Deze publicatie volgt uit artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Door middel van het bestemmingsplan wordt planologische medewerking verleend aan het project de
Wereldbazar aan de Papierbaan 80 in Winschoten. Het project omvat een gebouw in drie bouwlagen.
De begane grond wordt ingericht als parkeergarage met parkeerplaatsen. Op de eerste en tweede verdieping
komt de bazar met ongeveer 550 units. De bazar is alleen op zaterdag, zondag en feestdagen open. Het plan
maakt het realiseren van parkeervoorzieningen mogelijk aan de Industrieweg in Winschoten.
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Winschoten-Centrum’ ligt voor een ieder vanaf 24 juni 2017 gedurende 6 weken
ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Oldambt, Johan Modastraat 6 te
Winschoten tijdens de openingstijden. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen.
Het bestemmingsplan is 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.1895.02BP7007-0301.
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Winschoten-Centrum’ is ook in te zien via www.gemeente-oldambt.nl via
actueel, bekendmakingen.
Omdat het de bedoeling is de raad in september een voorstel aan te bieden tot vaststelling van het plan, is het
uitgangspunt dat de gronden volledig moeten worden ingediend. Alleen in hoge uitzondering zal hiervan uitstel
worden verleend met een beperkte termijn.
Een ieder kan gedurende deze termijn van ter inzage legging schriftelijke zienswijzen indienen tegen het
ontwerp bestemmingsplan ‘Winschoten-Centrum’ bij de gemeenteraad van de gemeente Oldambt, Postbus
175, 9679 AD Winschoten. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk.
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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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