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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 sloopmeldingen (Bouwbesluit 2012) zijn ontvangen:
27/11/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Olieslagerstraat 21, 9671 GX Winschoten;
27/11/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Noorderplein 5, 9671 HA Winschoten;
30/11/2017, slopen transformatorstation, Rijksweg 14T, 9693 CK Bad Nieuweschans;
01/12/2017, slopen transformatorstation, Stadspolder 15A, 9688 TL Drieborg;
01/12/2017, slopen inpandig transformatorstation, Kroonpolder 29, 9688 TA Drieborg;
01/12/2107, slopen inpandig transformatorstation, Kroonpolder 33, 9688 TA Drieborg.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
27/11/2017, kappen van vierendertig bomen (als zodanig door de gemeente herkenbaar gemerkt), diverse
locaties in Winschoten;
27/11/2017, kappen van eenendertig bomen (als zodanig door de gemeente herkenbaar gemerkt), diverse
locaties in Scheemda en Westerlee;
27/11/2017, kappen van tweeëntwintig bomen (als zodanig door de gemeente herkenbaar gemerkt), diverse
locaties in Midwolda en Nieuwolda;
27/11/2017, kappen van driehonderdvijfentwintig bomen (als zodanig door de gemeente herkenbaar gemerkt),
diverse locaties in Beerta, Nieuw Beerta en Bad Nieuweschans;
27/11/2017, kappen achtenveertig bomen, Toekomstkade 2, 9679 TV Scheemda;
27/11/2017, bouwen bedrijfsloods, Koevenne 9, 9679 VG Scheemda, kadastraal SDA I 1168 (ged.);
27/11/2017, bouwen woning, Elfenbank 53, 9685 EC Blauwestad;
28/11/2017, vergroten woning, J. Driegenstraat 2, 9693 CB Bad Nieuweschans;
28/11/2017, kappen els, Vossenkamp 44, 9675 KK Winschoten;
28/11/2017, kappen berkenboom, Margrietstraat 45, 9682 SG Oostwold;
29/11/2017, kappen linde, Heuvelstraat 86, 9673 BD Winschoten;
29/11/2017, kappen, honderdvier populieren, Oude Rijksweg, Scheemda, kadastraal SDA M 1161;
29/11/2017, bouwen voetbalkooi (legalisatie), Bovenburen 60, 9675 HH Winschoten;
30/11/2017, realiseren uitweg, Vechtstraat 28, 9673 EJ Winschoten;
30/11/2017, verlengen vergunning tijdelijke onderwijshuisvesting, Dr. J.H. Hommesplein 2, 9671 CZ
Winschoten;
30/11/2017, bouwen woning, Hoethslaan 29, 9677 PS Heiligerlee;
01/12/2017, kappen twee naaldbomen, Vossenkamp 14, 9675 KJ 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:
28/11/2017, kappen vier essen, Ganzedijk 47, 9684 EN Finsterwolde;
28/11/2017, kappen treures, Bunderpoort 8 C, 9693 CJ Bad Nieuweschans (joodse begraafplaats);
28/11/2017, kappen conifeer, St. Vitusholt 32, Winschoten (joodse begraafplaats);
28/11/2017, kappen veertien eiken, een tamme kastanje en een berk, nabij Meidoornlaan 4 A, 9674 EB
Winschoten, kadastraal WST E 2954;
28/11/2017, tijdelijk plaatsen kantoorunit (max. 5 jaar), Industrieweg 35, 9672 AP Winschoten;
28/11/2017, 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;
29/11/2017, bouwen bedrijfshal en kappen vier bomen, Hoofdweg 10, 9687 PL Nieuw Beerta.
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.

Geweigerde aanvragen omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum is de volgende weigering omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden:
28/11/2017, kappen eik, nabij Burg. Schönfeldsingel 39, 9671 CG Winschoten, kadastraal WST F
11158.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de weigering omgevingsvergunning aan de
aanvrager.
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 vergroten van de stal met een melk- en wachtruimte op het perceel Hoofdweg 14a, 9687 PL Nieuw
Beerta.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 januari 2018.
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:
- W. Kielman, oprichting bedrijf in grondverzet, onderhoud & dienstverlening, Koevenne, 9, 9679 VG
Scheemda.
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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Zuiderveen 49 A, 9674 TA Winschoten
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor het realiseren van een privé-schietbaan
c.q. het weer in gebruik nemen van een (koker)schietbaan op het perceel Zuiderveen 49 A, 9674 TA
Winschoten.
Door de gemeenteraad is op 30 oktober 2017 een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven ten
behoeve van het realiseren van een schietbaan c.q. het weer in gebruik nemen van een (koker)schietbaan op
het perceel Zuiderveen 49 a te 9674 TA Winschoten.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.
De aanvraag, het ontwerpbesluit, de bijbehorende stukken en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
liggen met ingang van 7 december 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten.
Dit gedurende de openingstijden.
Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het
tabblad ID de plancode in te vullen.
De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.01OV0014-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te
raadplegen.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende
ontwerpbesluit en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen kenbaar maken en wel bij burgemeester en
wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen
worden ingediend. Voor het maken van een afspraak daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597
482 000.
Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn.
Bekendmaking Vaststelling Beleidsregels Participatiewet, Ioaw en Ioaz vrijlating inkomsten uit arbeid
gemeente Oldambt 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft op 28 november 2017 de
‘Beleidsregels Participatiewet, Ioaw en Ioaz vrijlating inkomsten uit arbeid gemeente Oldambt 2018’ vastgesteld.
Dit collegebesluit treedt in werking per 1 januari 2018.
De ‘Beleidsregels Participatiewet vrijlating inkomsten uit arbeid gemeente Oldambt 2015’ zijn per genoemde
datum door het college ingetrokken.
De beleidsregels zullen openbaar bekend worden gemaakt via het elektronisch gemeentelijk informatieblad en
de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties). Dit ter verkrijging van rechtskracht
(bekendmakingsplicht). Ook zullen deze beleidsregels integraal worden geplaatst op de GVOP (landelijk
elektronisch gemeenteblad) en de landelijke regelingenbank (www.wetten). Dit ter voldoening aan de wettelijke
publicatieplicht.
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Voorontwerp wijzigingsplan ‘Reiderwolderpolder 1, Drieborg’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het voorontwerp
wijzigingsplan ‘Reiderwolderpolder 1, Drieborg’ is vastgesteld.
Door middel van het plan van wijziging wordt planologische medewerking verleend aan het wijzigen van een
bouwblok van Reiderwolderpolder 1 te Drieborg voor het uitbreiden van het bouwblok met ruimte voor een
opslagloods voor aardappelen.
Het voorontwerp wijzigingsplan ligt vanaf 7 december 2017 gedurende zes weken ter inzage. De stukken
kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Oldambt. Tevens kan een mondelinge toelichting worden
verkregen.
Het voorontwerp wijzigingsplan is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan
raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is:
NL.IMRO.1895.01BP0001W05-0201. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.
Gedurende de termijn van de ter inzage legging, kan een ieder een inspraakreactie kenbaar maken over het
voorontwerp wijzigingsplan. De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het College van burgemeester
en wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.
Ook het indienen van een mondelinge inspraakreactie is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster
Ruimtelijke Zaken, via het telefoonnummer (0597) 48 20 00.
Verkeersbesluit tot het wijzigen van suggestiestroken in fietsstroken langs de Oudewerfslaan in
Winschoten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge de Wegenverkeerswet 1994,
bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen tot het wijzigen van suggestiestroken in fietsstroken langs
de Oudewerfslaan in Winschoten.
Het verkeersbesluit waarin de wijziging juridisch is vastgelegd ligt in het gemeentehuis van de gemeente
Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten, ter inzage van 7 december 2017 t/m 17 januari 2018.
Ter inzage liggende stukken:
zie ter inzagelegging algemeen.
Verkeersbesluit tot het wijzigen van suggestiestroken in fietsstroken langs de P.C. Hooftlaan in
Winschoten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge de Wegenverkeerswet 1994,
bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen tot het wijzigen van suggestiestroken in fietsstroken langs
de P.C. Hooftlaan in Winschoten.
Het verkeersbesluit waarin de wijziging juridisch is vastgelegd ligt in het gemeentehuis van de gemeente
Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten, ter inzage van 7 december 2017 t/m 17 januari 2018.
Ter inzage liggende stukken:
zie ter inzagelegging algemeen.
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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:
-

-

-

-

R.K. Parochiegemeenschap St. Vitus, bevestiging van de melding van het houden van het evenement
‘Kerst Inn 2017’ in en voor de kerk op het adres Langestraat 75 te Winschoten op 9 december 2017 van
10.00 uur tot 16.00 uur.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 8 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 2 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van De Klinker van 2 t/m 15 december 2017.
Ministerie van Defensie Assen, vergunning voor het innemen van een standplaats met een vrachtauto en
een partytent op het Klinkerplein op 2 december 2017 en op 13 januari 2018 van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Gemeentebelangen Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 10 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 10 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van gemeenteraadsverkiezingen 2018 van 8 t/m 21 maart 2018.
Winschoter Boogschietclub, vergunning voor het houden van het evenement ‘3D ronde Oldambt’ in het Bos
op Houwingaham te Bad Nieuweschans op 21 en 22 juli 2018 van 8.00 uur tot 18.30 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 hij/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

Stuivenberg, J.

02-05-1987

Trekweg 67, Winschoten

06-12-2017

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Verenigde
Staten

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 persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij/zij volgens de basisregistratie personen (BRP)
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het cluster Dienstverlening. Het college heeft besloten de
persoonslijsten van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op dat adres
ingeschreven.

Geslachtsnaam en

Geboorte-

Voorletters

datum

Colee, M.R.

29-03-1977

Adres

Datum
besluit

Uitschrijving
wegens
vertrek naar

Hoofdweg 89, ’t Waar

08-11-2017

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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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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