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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:
09/10/2017, verwijderen asbesthoudende golfplaten, Hoofdweg 91, 9678 PH Westerlee.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
07/10/2017, aanleggen uitweg, Kloostergang 72, 9675 RE Winschoten;
08/10/2017, bouwen vrijstaande woning, Watertorenstraat 1, 9671 LG Winschoten;
09/10/2017, kappen boom, Het Boschplein 2, 9671 GB Winschoten;
09/10/2017, kappen vier bomen, Ganzedijk 47, 9684 EN Finsterwolde;
09/10/2017, kappen wilg, Achterstraat 14, 9693 CX Bad Nieuweschans;
09/10/2017, vervangen houten en aluminium deur-en raamkozijnen (met schuiframen) door kunststofkozijnen
(met draai-kiepramen), Vissersdijk 50-52 & 54-56 en Venne 62 t/m 74 (even), resp. 9671 EJ, 9671
EK en 9671 ET Winschoten;
10/10/2017, kappen veertien eiken, een tamme kastanje en een berk, nabij Meidoornlaan 4 A, 9674 EB
Winschoten, kadastraal WST E 2954;
10/10/2017, realiseren PV-veldopstelling (zonnepanelen), achter Zuiderveen 17 A, 9674 HA Winschoten
(tussen Zuiderveen en Ontsluitingsweg), kadastraal WST K 14;
11/10/2017, kappen spar, Havenstraat 13, 9679 AP Scheemda;
11/10/2017, oprichten vergunningplichtige inrichting voor de op- en overslag en het sorteren van afvalstoffen en
het reinigen van IBC's en kunststof vaten, Papierbaan 21, 50B & 50C, 9672 BG/BH Winschoten;
11/10/2017, realiseren autowasstraat, Papierbaan 5, 9672 BG Winschoten;
11/10/2017, realiseren uitweg, Kloostergang 76, 9675 RE Winschoten;
13/10/2017, realiseren uitweg, Kloostergang 74, 9675 RE 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.
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Beschikte aanvragen omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
09/10/2017, kappen zeven essen, een kastanje en een esdoorn, Hoofdweg 23, 9684 CA Finsterwolde;
09/10/2017, kappen twee elzen, Hoofdstraat 75, 9944 AC Nieuwolda;
09/10/2017, kappen eikenboom, Nieuweweg 19, 9682 RL Oostwold;
09/10/2017, uitbreiden/vergroten spuiterij, J.A. Koningstraat 10, 9672 AD Winschoten;
13/10/2017, verbreden uitweg, bij Burgemeester H.J. Wichersstraat 5, 9671 JA Winschoten.
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:
-

Maatschap H.J.G. Scholten en S. Scholten-de Gooijer, veranderen veehouderij, Hoofdweg Oost 17,
9944 BV Nieuwolda.

Besluit omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure – Westbaan 11, Finsterwolde
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten omgevingsvergunning te verlenen voor het gewijzigd
uitvoeren van de reeds vergunde stal op het perceel Westbaan 11, 9684 BN Finsterwolde.
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 oktober 2017, conform artikel
6:8, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te
Winschoten. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag gedurende de
openingstijden.
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 3 augustus 2017 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen
zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd.
Tegen het besluit kan gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep worden ingesteld door:
 degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
 de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het
ontwerpbesluit.
 belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht
tegen het ontwerpbesluit.
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus
150, 9700 AD Groningen. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.
Op grond van artikel 6.8 van de Algemene wet bestuursrecht begint de termijn voor het indienen van een
beroepsschrift met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
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In dit kader kunnen belanghebbenden die een beroepschrift hebben ingediend de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist.
Voorwaarde is wel dat dan ook een beroepschrift is ingediend. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend
bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

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:
-

Ondernemersvereniging Oostwold – Midwolda, bevestiging van het houden van een Sinterklaasintocht in de
jachthaven, Strandweg 1 te Midwolda op 25 november 2017 van 10.30 uur tot 12.00 uur.
VVS Oostwold, vergunning voor het houden van een huis-aan-huis oliebollenverkoopactie in Oostwold,
Midwolda en de polders van Nieuwolda op 30 december 2017.
Gemeente Oldambt, ontheffing voor het gebruik van gemeentegrond door het plaatsen van een hekwerk
achter Cultuurhuis De Klinker te Winschoten in de periode van 16 t/m 20 oktober 2017.
Hockey Club Winschoten, bevestiging van het houden van een spooktocht door natuurgebied ‘De Hoogte’
in Heiligerlee op 4 november 2017 van 17.00 uur tot 24.00 uur.
Muziekvereniging Prins Hendrik Scheemda, vergunning voor het houden van een huis-aan-huis
koekenverkoopactie in Scheemda op 31 oktober en 2 november 2017.
Bouwbedrijf B.G. Louwdijk, ontheffing voor het gebruik van gemeentegrond door het plaatsen van een
telescoopkraan in de Albert Verweijstraat te Winschoten op 11 oktober 2017 van 07.00 uur tot 15.00 uur.
Dorpsbelangen Beerta, ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de
plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk
ten behoeve van de sponsors van Dickens Day van 11 t/m 17 december 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.

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

Veldkamp, R.K.
Veldkamp, L.D.
Bouman, A.H.

15-08-1965
22-11-2013
28-11-1972

Bosstraat 57, Winschoten
Bosstraat 57, Winschoten
Bosstraat 57, Winschoten

18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Een dergelijke opschorting betekent dat u niet meer als ingezetene in de BRP van de gemeente Oldambt bent
geregistreerd.
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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.
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

Kiewiet, K.

07-11-1990

Beverhof 88, Winschoten

20-09-2017

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend

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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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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