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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:
31/10/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoofdstraat 60, 9944 AG Nieuwolda;
31/10/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Piekeniersweg 19, 9677 PW Heiligerlee;
31/10/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Havenstraat 22, 9679 AP Scheemda;
31/10/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Ockeweer 30, 9679 LB Scheemda;
31/10/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Beukenlaan 28, 9674 CC Winschoten;
01/11/2017, verwijderen asbesthoudende materialen en twee schoorstenen, Hoofdweg 113, 9681 AD Midwolda;
02/11/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 115, 9675 GD Winschoten;
02/11/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Linteloostraat 7, 9693 BG Bad Nieuweschans.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
29/10/2017, kappen twee lindes, Marterlaan 10, 9675 PJ Winschoten;
30/10/2017, gewijzigd uitvoeren vergunning V2017.0619 (situering), Cantharel 49, 9685 EB, Blauwestad;
30/10/2017, gewijzigd uitvoeren vergunning V2017.0757 (gevelwijziging), Cantharel 3, 9685 EA Blauwestad;
31/10/2017, gewijzigd uitvoeren vergunning V2017.0566 (gevelwijziging), Weg naar de Bron 3, 9693 GA Bad
Nieuweschans;
31/10/2017, uitvoeren werkzaamheden i.v.m. sloop fundering, Engelstilstraat 131, 9671 JW Winschoten;
31/10/2017, kappen vier bomen, Huningaweg 32, 9682 PB Oostwold;
31/10/2017, kappen twee esdoorns, een es en een den, Bosstraat 17, 9671 GD Winschoten;
01/11/2017, realiseren huisartsenpraktijk, Voorstraat 2, 9693 EG Bad Nieuweschans;
01/11/2017, kappen beuk, achter Bovenlandenstraat 34, 9686 PN Beerta;
01/11/2017, realiseren horecabedrijf (brasserie) en wijzigen gevel, Venne 147, 9671 ES Winschoten;
02/11/2017, bouwen woning, Kieviet 8, 9685 CD Blauwestad;
02/11/2017, knotten elf wilgen, langs de Pekel Aa, nabij Winschoterzijl 5, 9672 TD Winschoten, kadastraal WST
B 761, 768 en 803;
02/11/2017, kappen drie essen, Prunuslaan 43, 9944 AS Nieuwolda;
02/11/2017, kappen kastanjeboom, Oosterstraat 41, 9679 KK Scheemda;
02/11/2017, kappen negen bomen, Achterlaan, 9679 BP Scheemda, kadastraal SDA E 1522;
02/11/2017, realiseren schoonheidssalon, Bosstraat 25, 9671 GD Winschoten.
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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:
30/10/2017, kappen berk, Vossenkamp 119, 9675 KD Winschoten;
30/10/2017, kappen berk, Lindelaan 29, 9674 BV Winschoten;
30/10/2017, kappen twee dennen, Esbörgstraat 68, 9679 BV Scheemda;
30/10/2017, kappen esdoorn, Koediepslaan 10, 9679 BD Scheemda;
30/10/2017, realiseren tijdelijke grondopslag (Deganed-terrein) periode max. drie jaar, St. Vitusstraat,
Winschoten, kadastraal WST F 9648;
30/10/2017, bouwen woning, Kiekendief 50,9685 AL Blauwestad;
31/10/2017, bouwen woning, Cantharel 8, 9685 EA Blauwestad;
31/10/2017, slopen en afvoeren fundering (na brand), Engelstilstraat 133, 9671 JW Winschoten;
01/11/2017, kappen twaalf essen, een esdoorn en een beuk, Hoofdweg 89, 9687 PK Nieuw Beerta;
01/11/2017, kappen vier essen, tegenover Jachtlaan 2 t/m 20, 9675 JA Winschoten, kadastraal WSTA 2290;
01/11/2017, kappen twee berken, Wilhelminasingel 26, 9671 BP Winschoten;
01/11/2017, kappen berk, achter Hyacintstraat 5, 9679 EW Scheemda, kadastraal SDA F 2392;
02/11/2017, plaatsen tijdelijke fietsenstalling (max. 10 jaar), Rozenstraat 2, 9686 RN Beerta;
03/11/2017, realiseren schoonheidssalon, Bosstraat 25, 9671 GD 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:
-

KlusKoi, veranderen groothandel in koikarpers, Hoofdstraat 281, 9686 PD Beerta;
Brasserie Pand 147, starten horecabedrijf (brasserie), Venne 147, 9671 ES Winschoten.

Melding brandveilig gebruik
De volgende melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) is ontvangen:
- 01/11/2017, gebruiken horecabedrijf (brasserie), Venne 147, 9671 ES Winschoten.
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Openbare bekendmaking Aanwijsbesluit toezichthoudende ambtenaren, cluster Ruimtelijke zaken
Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oldambt hebben op 1 juli 2014 besloten
de bevoegdheden voor het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren over te dragen aan de
leidinggevenden, zijnde de clustermanagers en teamleiders.
Op 1 november 2017 heeft de Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving besloten ambtenaren aan te
wijzen conform hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
Het aanwijsbesluit is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl.
Dit besluit treedt in werking op 1 november 2017
Verkiezing Gemeenteraad 2018
AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING BOVEN EEN KANDIDATENLIJST
Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oldambt kan een politieke groepering, die een
vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau
voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau
van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet
meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.
Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oldambt op
woensdag 21 maart 2018 wenst te laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 27
december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.
Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 (honderdtwaalf euro en vijftig eurocent) worden
overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente.
Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan.
Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.
Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a.
een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
b.
een gewaarmerkt bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;
c.
een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d.
een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en
plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering
worden ter gemeentesecretarie verstrekt door bureau verkiezingen, Johan Modastraat 6, Winschoten
Winschoten, 1 november 2017
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Oldambt.
De heer P. Smit
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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:
-

-

-

IJsclub Beerta, ontheffing carbidschieten op de parkeerplaats bij de ijsbaan op 31 december 2017 van
13.00 uur tot 17.30 uur.
Dorpsbelangen Beerta, vergunning voor het houden van het evenement Dickens Day 2017 in het centrum
van Beerta op 17 december 2017 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
E&A Events050, standplaatsvergunning voor het plaatsen van een oliebollenkraam op de parkeerplaats bij
de COOP, Hoofdstraat 41 in Bad Nieuweschans gedurende de maanden november en december 2017.
Veilig Verkeer Nederland, standplaatsvergunning voor het plaatsen van een partytent en een bestelbus
naast de kerk op het Marktplein in Winschoten op 16 december 2017 van 18.00 uur tot 21.30 uur.
Stichting PeerGrouP, bevestiging van het houden van een theatervoorstelling op het terrein achter
cultuurhuis De Klinker, Mr. D.U. Stikkerlaan 251 in Winschoten op 16 november 2017 en bij Galerie
Waarkunst, Hoofdweg 1 in ’t Waar op 26 november 2017 van 15.00 uur tot 22.00 uur.
Atletiekvereniging Aquilo, vergunning voor het houden van een Sinterklaasintocht op het terrein Eextahaven
III, aan de Provincialeweg in Scheemda op 18 november 2017 van 14.15 uur tot 16.30 uur.
Hoffman Outdoor Media, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten ten behoeve van de voorstelling Celtic Folk Night in De Klinker van 23 maart t/m 5 april 2018.
Hoffman Outdoor Media, 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 RTV
Noord, Samen zijn wij Noord van 14 november t/m 27 november 2017.
Stichting TrOost Groningen, vergunning voor het houden van het evenement ‘Allerzielen Winschoten’ op de
begraafplaats en crematorium, Acacialaan 61 in Winschoten op 5 november 2017 van 17.30 tot 20.30 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.

Voorgenomen vertrek uit Nederland
De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staat
ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het cluster Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de
betrokken persoon ambtshalve uit te schrijven uit Nederland.
Geslachtsnaam en
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
voornemen

Colee, M.R.

29-03-1977

Hoofdweg 89, ’t Waar

08-11-2017

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
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.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op maandag 13 november 2017 om 18.15 uur in Halte Democratie, Havenkadewest 1 te Winschoten. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.
De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

(Voorlopige agenda)
Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Inspreekrecht burgers met betrekking tot de agendapunten 4a en 4b.

1.
2.
3.
4.
a.
b.
5.

Onderwerpen ter besluitvorming met debat
e
Raadsvoorstel inzake de 2 Besluitvormende BestuursRapportage 2017.
Raadsvoorstel inzake de Programmabegroting 2018 en Meerjarenraming 2019 – 2021.
Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op agendapunten 4a en 4b. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter
verdeelt de spreektijd evenredig over de insprekers wanneer er meer dan zes insprekers zijn.
Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de vergadering, aanvragen bij de griffier Pieter Norder, telefoon 06 - 46 01
73 76. U kunt ook mailen: pieter.norder@gemeente-oldambt.nl 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.
De ter inzage liggende stukken t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning (ingediende, beschikte en besluiten)
zijn alleen in te zien en worden niet toegezonden.
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