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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:
23/10/2017, slopen gasontvangststation, Kanaalweg 2, 9681 BL Midwolda;
23/10/2017, verwijderen asbesthoudende materialen (golfplaten), Goldhoorn 10, 9684 XR Finsterwolde;
23/10/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Zuiderveen 83, 9674 TB Winschoten;
24/10/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Langakkerschans 3, 9693 AW Bad Nieuweschans;
27/10/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Linteloostraat 11, 9693 BG Bad Nieuweschans;
27/10/2017, verwijderen asbesthoudende materialen en slopen/verwijderen restanten woning (na brand),
Engelstilstraat 131, 9671 CD Winschoten;
27/10/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Ranonkelstraat 21, 9675 MD Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
21/10/2017, kappen berkenboom, Constantijn Huygenslaan 7, 9673 HA Winschoten;
21/10/2017, bouwen woning, Anholt 36, 9685 HB Blauwestad;
23/10/2017, wijzigen gevel, Langestraat 45, 9671 PB Winschoten;
23/10/2017, restaureren monumentale tunnel en kade-element, Secr. Heikenslaan, Winschoten (Sterrebos);
23/10/2017, realiseren tijdelijke grondopslag (Deganed-terrein) periode max. drie jaar, Sint Vitusstraat,
Winschoten, kadastraal WST F 9648;
24/10/2017, kappen es, Hoofstraat 75, 9944 AC Nieuwolda;
24/10/2017, uitbreiden/vergroten jongveestal en actualisatie milieu-inrichting, Modderland 3, 9684 EM
Finsterwolde;
25/10/2017, kappen abeel, Abel Tasmanstraat 2, 9675 BE Winschoten;
25/10/2017, bouwen hangar, Polderweg 28, 9682 XS Oostwold;
25/10/2017, kappen es, Stationsweg 35, 9671 AM Winschoten;
26/10/2017, kappen veertien bomen, Ekamperweg 12, 9684 VT Finsterwolde;
26/10/2017, kappen twee kastanjebomen, Nieuweweg 14, 9684 VC Finsterwolde;
27/10/2017, plaatsen dakkapel, Esbörgstraat 40, 9679 BV Scheemda.
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:
24/10/2017, veranderen voorgevel woning, Vossenkamp 106, 9675 KL Winschoten;
26/10/2017, aanleggen uitweg, Boekerij 2, 9675 RL Winschoten;
27/10/2017, wijzigen gevel, Langestraat 45, 9671 PB 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 brandveilig gebruik
De volgende meldingen brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) zijn ontvangen:
-

20/10/2017, tijdelijk gebruiken pand voor verhuur, Johan Moda-straat 5, 9671 CD Winschoten;

-

26/10/2017, gebruiken schuur voor een evenement (eenmalig), Nieuwlandseweg 5, 9681 TA Midwolda.

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 verbouwen van de panden en wijzigen van de gevels op locaties Torenstraat 19 t/m 21 en 23 & 23 A, resp.
9671 EC en 9671 ED Winschoten.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 december 2017.
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:
-

-

Rumble Events, Vergunning voor het houden van het evenement ‘Rumble Events’ (Kickboks wedstrijden) in
sporthal Eextahal, Plantsoenlaan 19, 9679 HA Scheemda, op 28 oktober 2017 van 17.00 uur tot 23.00 uur.
Bevolkingsonderzoek Noord, vergunning voor het innemen van een standplaats met een mobiel
onderzoekscentrum op het Vredenhovenplein in Scheemda, bij de Houwingahamschool in Bad
Nieuweschans, de Tjamme in Beerta en bij de Tramwerkwerkplaats in Winschoten gedurende diverse
periodes in 2017/2018.
SenA Entertainment Group V.O.F., vergunning voor het houden van voorstellingen in Circus Bossle op
strand Zuid aan de Elfenbank in Blauwestad in de periode van 25 t/m 29 oktober 2017.
Hoffman Outdoor Media B.V., ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten ten behoeve van de open dag van NHL Hogeschool van 10 t/m 20 november 2017.
Handelsvereniging Finsterwolde, evenementenvergunning voor de Sinterklaasintocht in Finsterwolde op 18
november 2017 van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Winschoten 24, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten
behoeve van de Sinterklaasintocht in Winschoten van 4 t/m 18 november 2017.
Low Lands Legacy, vergunning voor het houden van het evenement ‘Midwinterwol’ in Manege De Dollard,
Oostereinde 26, 9675 TA Winschoten op 8 en 9 december 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Peuterspeelzaal De Kikkerpoel, vergunning voor het houden van een tulpenbollen verkoopactie in Midwolda
en Oostwold op 31 oktober 2017
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-

-

Vishandel De Jong, vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis en
aanverwante artikelen op het Klinkerplein tussen Cultuurhuis De Klinker en Pet’s Place te Winschoten op de
dinsdag, vanaf 14 november 2017 tot 1 juli 2018.
Hoffman Outdoor Media B.V., ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 3 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 3 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van RTV Noord, Samen zijn wij Noord van 14 t/m 27 november 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.
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-

Voorletters

datum

Everhardus, L.A.

08-02-1979

Adres

Datum
besluit

Uitschrijving
wegens
vertrek naar

Nassaustraat 78, Winschoten

04-10-2017

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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Vergadering raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte vervalt op 6 november 2017
De op 6 november 2017 geplande vergadering van de raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte vervalt.

Vergadering raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen op 7 november 2017
De raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen vergadert op dinsdag 7 november 2017 om 20.00 uur
in Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten. Deze vergadering is openbaar en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te wonen.
De voorlopige agenda luidt als volgt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a.
10.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Raadsvoorstel inzake Werk in uitvoering, met vereende kracht doorpakken.
Raadsvoorstel inzake Buurtbemiddeling.
Raadsvoorstel inzake Vaststelling herziene ligplaatsenverordening 2017.
Rondvraag.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Voortgang diverse projecten
Aardbevingsproblematiek (mondeling).
Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op punten die op de agenda van de commissie staan én op punten die niet op de agenda
staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Voor punten die zowel voor een
commissievergadering als voor een raadsvergadering worden geagendeerd, geldt het inspreekrecht alleen bij
de commissievergadering.
Volgens de Verordening op de Raadscommissies krijgt elke spreker maximaal vijf minuten het woord en
verdeelt de voorzitter de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers per
vergadering zijn. De commissie kan hier ter vergadering van afwijken. Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de
vergadering, aanvragen bij de secretaris van de commissies, mevrouw Heidi Drijfhout, telefoon 0597 - 48 20 14.
U kunt ook mailen: griffie@gemeente-oldambt.nl, graag 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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