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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

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
21-08-2017, aanleggen gescheiden rioolstelsel, Garstestraat/Boschplein/Vissersdijk Winschoten;
21-08-2017, bouwen destilleerstation en kas, Zuiderweg 19, 9681 BM Midwolda;
21-08-2017, bouwen berging, Vossenkamp 325, 9675 KG Winschoten;
23-08-2017, realiseren winkel in bestaande schuur, Noordereinde 2, 9675 TT Winschoten;
25-08-2017, aanbrengen reclamedoek, nabij Venne 105 C, 9671 EP Winschoten.
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:
24/08/2017, plaatsen antennemast, Margrietstraat 25, 9682 SG Oostwold.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenproc edure.
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 voorzieningenrec hter.
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:
- Akkerbouwbedrijf Van Rulo, uitbreiden met propaantank, Nieuwlandseweg 5, 9681 TA Midwolda.
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Vergunningen en ontheffinge n Algemene Plaatselijke Verordening 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:
-

-

Mevrouw Siemens, bevestiging van de melding burendag/opening speelplaats aan de Plantsoenlaan te
Scheemda op zaterdag 23 september 2017 van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Kunstencentrum De Klinker, bevestiging van de melding optreden bands tijdens het hardloopevenement de
RUN op een podium bij de ingang van Cultuurhuis De Klinker op zaterdag 9 september 2017 van 13.00 uur
tot 17.00 uur.
Horecabedrijf ‘El Molino’ te Winschoten, bevestiging van de melding voor het plaatsen van een
terrasoverkapping en grillplaat/koelkast en muziektafel op het terras tijdens het hardloopevenement de RUN
op 9 september 2017 van 10.00 uur tot 24.00 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 bezwaarschriftenproc edure.
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.
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
voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
besluit

Zegeren, R.

19-10-1988

02-08-2017

Uzun, G.

19-09-1989

Burg. Venemastraat 24 A,
Winschoten
Heuvelstraat 51, Winschoten

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend

02-08-2017

Onbekend

Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenproc edure.
Wilt u meer weten?
Belt u dan met het cluster Dienstverlening, Team KCC/BRP, telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
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Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Oldambt 2017
De raad van de gemeente Oldambt heeft in zijn openbare vergadering van 17 juli 2017 besloten tot vaststelling
van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Oldambt 2017.
Dit besluit met de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen kosteloos tijdens kantooruren inzage op
het Werkplein aan de Garst te Winschoten (afdeling maatschappelijke zaken), alwaar tevens een mondelinge
toelichting op deze besluiten kan worden verkregen.
Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van deze besluiten verkrijgen.
De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Oldambt 2017 zijn tevens geplaatst op de landelijke
regelingenbank: www.wetten.nl.
Deze besluiten treden in werking op 1 september 2017.
Verkeersbesluit tot aanwijzing afsluiting Booneschanskerbrug voor gemotoriseerd verkeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge de Wegenverkeerswet 1994,
bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen met betrekking tot het afsluiten van de
Booneschanskerbrug in de Hamdijk tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans voor gemotoriseerd verkeer.
Het verkeersbesluit waarin de afsluiting juridisch is vastgelegd ligt in het gemeentehuis van de gemeente
Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten, ter inzage van 28 augustus 2017 t/m 8 oktober 2017.
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt kan door iedere belanghebbende schriftelijk
bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouder van de Gemeente Oldambt, postbus
175, 9670 AD Oldambt.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste het volgende bevatten:
a.

De naam en het adres van de indiener;

b.

De dagtekening;

c.

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d.

De gronden van het bezwaar.

Ter inzage liggende stukken:
zie ter inzagelegging algemeen.
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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 omgevings vergunningen, 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 tenminst e 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 bell en (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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