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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:
22/09/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Haven Zuidzijde 6, 9679 TC Scheemda;
29/09/2017, slopen woonboerderij (na brand), Hamrikkerweg 30, 9943 TB Nieuw Scheemda.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
12/09/2017, verlenging instandhoudingstermijn diverse tijdelijke bouwwerken, havenkwartier en Elfenbank,
Blauwestad.
22/09/2017, kappen beukenboom, J. Driegenstraat 10, 9693 CB Bad Nieuweschans;
24/09/2017, gedeeltelijk vervangen kozijnen, Singelstraat 2, 9693 CR Bad Nieuweschans;
25/09/2017, aanleggen uitweg, Boekerij 2, 9675 RL Winschoten;
25/09/2017, knotten wilg, Hoofdweg 103, 9942 PC ’t Waar;
25/09/2017, kappen twee berken, een es en een conifeer, Elandhof 17, 9675 JD Winschoten;
26/09/2017, kappen berk, Jachtlaan 12, 9675 JA Winschoten;
26/09/2017, kappen vier bomen, Elandhof 74, 9675 JJ Winschoten;
27/09/2017, kappen conifeer, St. Vitusholt 32, Winschoten (joodse begraafplaats);
27/09/2017, kappen treures, Bunderpoort 8 C, Bad Nieuweschans (joodse begraafplaats);
27/09/2017, kappen diverse bomen, Westbaan 11, 9684 BN Finsterwolde;
27/09/2017, splitsen 6 zorgappartementen (tot 12 zorgstudio’s), creëren kantoorruimten (atrium) en
gerelateerde inpandige wijzigingen, Brederolaan 51 (complex ‘Brederohuys’), 9673 GM
Winschoten;
27/09/2017, bouwen carport, K. Doormanlaan 107, 9675 CD Winschoten;
28/09/2017, kappen slangenboom, Irisstraat 25, 9679 GC Scheemda;
28/09/2017, bouwen woning, Leeuwerik 32, 9685 AG Blauwestad;
28/09/2017, aanbrengen twee verlichte naamsaanduidingen, Redersplein 2, 9685 AW Blauwestad;
28/09/2017, vergroten woning, Gersteveld 6, 9681 GL Midwolda;
29/09/2017, kappen twee kastanjebomen, Nieuweweg 14, 9684 VC Finsterwolde;
29/09/2017, kappen es, Bikkershorn 1, 9678 RH Westerlee.
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:
26/09/2017, realiseren winkel en theeschenkerij, Noordereinde 2, 9675 TT Winschoten;
27/09/2017, kappen achttien abelen, nabij Over ’t Spoor 2 B, 9679 TB Scheemda, kadastraal SDA I 1183;
27/09/2017, kappen acht essen, nabij de reclamezuil en rotonde aan de Beertsterweg, Winschoten, kadastraal
WST I 699.
27/09/2017, transformeren van kantoor tot woning, Blijhamsterstraat 9, 9671 AS Winschoten;
27/09/2017, kappen den, Scheemdermeerlaan 13, 9679 CN Scheemda;
27/09/2017, kappen drie grove dennen, een abeel en een slangenboom, Garst 113, 9673 AD Winschoten;
27/09/2017, uitvoeren graafwerkzaamheden t.b.v. vervangen riolering, Burg. Schönfeldsingel, Winschoten;
27/09/2017, realiseren twee bovenwoningen (Torenstraat 51 en 53) in een Rijksmonument, Poortstraat 23,
9671 EA Winschoten;
29/09/2017, verlenging instandhoudingstermijn diverse tijdelijke bouwwerken, havenkwartier en Elfenbank,
Blauwestad.
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:
- Ron van Zaltbommel, groothandel in oliën, A.J. Romijnweg 47 C, 9672 AH Winschoten;
- Vastgoud, vier extra buizen bodemenergiesysteem, Poststraat 4, 9671 EM Winschoten;
- Ebbens, H.F., machineberging en opslag oogstproducten, Hoofdweg 10, 9687 PL Nieuw Beerta.

Vergunningen en ontheffingen 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:
-

Organisatiebureau ‘t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 5 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten ten behoeve van Ronde Tafel Winschoten van 2 t/m 15 oktober 2017.
CBS Het Baken Westerlee, vergunning voor het houden van een broodbollen verkoopactie in Westerlee in
de periode 9 t/m 15 oktober 2017.
Sanquin Bloedvoorziening, vergunning voor het innemen van een standplaats met een mobiele wagen op
de parkeerplaats aan de Tromplaan te Winschoten op diverse data in 2018.
Mevrouw Sanders Bad Nieuweschans, bevestiging van het houden van een spooktocht in natuurgebied
‘Houwingahambos’ in Bad Nieuweschans op 21 oktober 2017 van 19.00 uur tot 23.00 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.
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.
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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
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
voornemen

Oude Egberink, R.C.

19-06-1993

04-10-2017

Everhardus, L.A.

08-02-1979

v. Speykstraat 50,
Winschoten
Nassaustraat 78, Winschoten

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend

04-10-2017

Onbekend

Een dergelijke opschorting betekent dat u niet meer als ingezetene in de BRP van de gemeente Oldambt bent
geregistreerd.
Gevolgen
1. Financiële consequenties zoals stopzetting kinder-, huur- en zorgtoeslag, kinderbijslag, overige
uitkeringen, pensioen en AOW opbouw;
2. Geen verstrekking van documenten zoals paspoort, rijbewijs, uittreksel BRP, stopzetting vergunningen.
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.
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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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

Groenewoud, R.

28-12-1996

St. Vitusstraat 14,
Winschoten

06-09-2017

Onbekend

Hoven, J.

30-01-1965

Tichelweg 7, Bad
Nieuweschans

06-09-2017

Bondsrepublie
k Duitsland

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.

Aanpassing van een aantal verordeningen inzake de uitvoering van de Participatiewet
De raad van de gemeente Oldambt heeft in zijn openbare vergadering van 25 september 2017 besloten tot
aanpassing van een tweetal verordeningen. Het gaat daarbij om de verordening Re-integratie gemeente
Oldambt 2017 en de verordening Afstemming Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Oldambt 2017.
De reden tot aanpassing is gelegen in een aantal technisch juridische omstandigheden.
De nieuwe verordeningen zijn geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl.
Deze verordeningen in werking per 5 oktober 2017.
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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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