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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:
06/12/2017, slopen bebouwing incl. verwijderen asbesthoudende materialen (totaalsloop), Olieslagerstraat 13,
21 en 25, 9671 GX Winschoten;
06/12/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Hofstraat 64, 9671 KP Winschoten;
08/12/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 95, 9675 GC Winschoten;
08/12/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Lijsterbesstraat 13, 9944 BC Bad Nieuweschans.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
04/12/2017, bouwen bedrijfswoning, Koevenne 9, 9679 VG Scheemda;
04/12/2017, aanbrengen gevelreclame, Langestraat 34, 9671 PH Winschoten;
04/12/2017, verhogen/vervangen voet-/fietsbrug (hoogholtje), nabij Dok 2, 9944 BR Nieuwolda;
04/12/2017, kappen berk, H.J. Siemonsstraat 28, 9684 CS Finsterwolde;
05/12/2017, wijzigen gevel (t.o.v. eerdere vergunning), Transportbaan 4, 9672 BK Winschoten;
05/12/2017, kappen twee essen bij het spoor, nabij Verlengde Hoofdweg 11 en 19, 9693 AB Bad
Nieuweschans, kadastraal Nieuweschans C 2486;
07/12/2017, bouwen twee 2-onder-1-kap woningen, Grachtstraat 1, 1A, 3 en 3A, 9671 LC Winschoten;
07/12/2017, bouwen schuurwoning, Misthoorn 6, 9685 CB Blauwestad;
07/12/2017, bouwen woning (helft dubbele woning, 2-onder-1 kap), Priorij 10, 9675 RP Winschoten;
07/12/2017, bouwen woning (helft dubbele woning, 2-onder-1 kap), Priorij 12, 9675 RP Winschoten;
07/12/2017, bouwen stroloods (opslagschuur voor stro), ten oosten van Carel Coenraadpolder 2, 9684 TS
Finsterwolde, kadastraal FSW A 1803.
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:
04/12/2017, realiseren wasstraat en twee uitwegen, Papierbaan 7, 9672 BH Winschoten;
04/12/2017, bouwen woning, Kievit 8, 9685 CB Blauwestad.
04/12/2017, verbouwen voormalige winkelpand tot negen appartementen, Blijhamsterstraat 4, 4A, 9671 AV
Winschoten en Beertsterstraat 1A1 t/m 1A7, 9671 BK Winschoten;
05/12/2017, kappen beukenboom, Bikkershorn 6, 9678 RH Westerlee;
05/12/2017, kappen den, Nieuweweg 17, 9682 RL Oostwold;
05/12/2017, kappen berk, Stationsstraat 6, 9671 AJ Winschoten;
06/12/2017, kappen eik, Elandhof 79, 9675 JE Winschoten;
06/12/2017, kappen drie populieren, Hoofdstraat 24, 9686 VJ Beerta;
06/12/2017, kappen kastanje*, Kostverloren 19, 9684 TB Finsterwolde;
06/12/2017, kappen twee essen (kerkhof), Torenstraat 2, 9679 BP Scheemda;
06/12/2017, vergroten bestaande stal met melkruimte en wachtruimte Hoofdweg 14A, 9687 PL Nieuw Beerta;
06/12/2017, realiseren makelaarskantoor (dienstverlening) in een deel van het pand, Transportbaan 4, 9672 BK
Winschoten;
07/12/2017, kappen berk, Constantijn Huygenslaan 7, 9673 HA Winschoten;
07/12/2017, kappen treurbeuk en es, Hoofdweg 168, 9681 AL Midwolda;
07/12/2017, plaatsen reclamezuil, Zeefbaan 26, 9672 BN Winschoten.
* Burgemeester en wethouders hebben bepaald dat de deze omgevingsvergunning, in afwijking van artikel 6.1
en met gebruikmaking van artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), terstond na
bekendmaking in werking treedt.
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.

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:
-

Dorpsbelangen Nieuw-Beerta, ontheffing voor het plaatsen van een kerstboom nabij Hoofdweg 18 Nieuw
Beerta van 9 december 2017 t/m 6 januari 2018.
Stichting IKEP, ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten
behoeve van de aankondiging van de kerknachtdienst van 17 t/m 24 december 2017.
Jeugd Team Oostwold, evenementenvergunning voor het houden van een fakkeloptocht in en rond
Oostwold op 31 december 2017 van 18:00 uur tot 18:45 uur.
De heer Van Lang, ontheffing voor carbidschieten op het terrein achter de Tichelwerk in Oostwold op 31
december 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Sportclub Scheemda, ontheffing voor carbidschieten op het terrein van sportclub Scheemda aan de
Oosterstraat 30 te Scheemda op 31 december 2017 van 13.00 uur tot 20.00 uur.
Sportvereniging Drieborg, ontheffing voor carbidschieten op het terrein van sportvereniging Drieborg aan de
Oudeweg 2 te Drieborg op 31 december 2017 van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Jeugd Nieuw-Scheemda, ontheffing voor carbidschieten achter het MFC-gebouw Hamrikkerweg 55b te
Nieuw-Scheemda op 31 december 2017 van 10.00 uur tot 02.00 uur.
Jeugd Nieuw-Scheemda, ontheffing voor het houden van een vreugdevuur aan de Pastorieweg te NieuwScheemda op 1 januari 2018, aanvang ongeveer 00.15 uur.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 5 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten en 2 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw
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-

-

-

-

-

Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve van Landgoed Tenaxx van 15
december t/m 30 december 2017.
Roorda & Veldman, ontheffing gebruik gemeentegrond voor het plaatsen van een container en een busje
voor het pand aan de Langestraat 114 te Winschoten van 8 t/m 18 december 2017.
Feestcomité de Kloosterboertjes, vergunning verkoopactie oliebollen in Heiligerlee op 18 en 19 december
2017.
Stichting Tramhaven Winschoten, evenementenvergunning voor het houden van Winterwelvaart 2017, op
Havenkade West te Winschoten op 9 december 2017 van 11.00 tot 17.00 uur.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 10 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 cultuurhuis De Klinker van 16 t/m 30 december 2017.
De heer C.J. van der Gaag, ontheffing voor het houden van een vreugdevuur op een terrein achter
Scheemderzwaag (weg richting NAM-locatie) te Scheemda op 31 december 2017 van 13.00 uur tot 17.00
uur.
De heer C.J. van der Gaag, ontheffing voor carbidschieten tijdens een te houden vreugdevuur achter
Scheemderzwaag te Scheemda op 31 december 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
De heer M. van der Voorde, ontheffing voor carbidschieten achter zijn woning aan de Ekamperweg 12 te
Finsterwolde op 31 december 2017 van 13.00 uur tot 18.00 uur.

De heer L.R. Lingbeek, ontheffing voor carbidschieten op een terrein achter de ijsbaan te Beerta op 31
december 2017 van 11.00 uur tot 16.00 uur.
De heer M. Zweep, evenementenvergunning voor het houden van een Winterfair op locatie parkeerterrein
Langestraat 3 Winschoten op zaterdag 16 december 2017 tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op zondag 17
december 2017 tussen 12.00 uur en 17.00 uur.
Familie Van den Aker te Oostwold, vergunning klein evenement voor het houden van een ‘Open dag
nieuwe zeugenstal’ op vrijdag 15 december 2017 tussen 14.00 uur en 18.00 uur aan de Polderweg 25 te
Oostwold.
SAWW te Westerlee, evenementenvergunning voor het houden van een Kerstmarkt op zaterdag 15
december 2017 tussen 09.00 uur en 21.00 uur op en aan de 2e Garstelaan te Westerlee.

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

Geboortedatum

Adres

Datum
voornemen

Atanasov, D.P.

22-12-1964

13-12-2017

Spierings, M.

23-04-1984

Torenstraat 23 A,
Winschoten
H.J. Siemonsstraat 31,
Finsterwolde

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
België

13-12-2017

Onbekend

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 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
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
besluit

Ali, I.

01-08-1979

15-11-2017

Van ’t Zand, T.
Kuiper, J.W.

22-10-1974
27-06-1987

Frederik van Eedenstraat 60,
Winschoten
Margrietstraat 39, Oostwold
Rabenhauptstraat 13, Bad
Nieuweschans

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend

15-11-2017
15-11-2017

Onbekend
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 gemeenteraad 18 december 2017
De gemeenteraad vergadert op maandag 18 december 2017 om 20.00 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:
1.
2.
3.
a.
b.
4.
5.
6.
7.
8.
a.
b.
c.
9.
a.
b.
c.
d.
e.
10.

Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad.
Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergadering van 13 november 2017 en 20
november 2017.
Actualiseren toezeggingenlijst raad.
Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Vragenuurtje raad.
Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat
Raadsvoorstel inzake het vaststellen van belastingverordeningen en enkele
tarieventabellen 2018.
Raadsvoorstel inzake benoeming twee raadscommissieleden.
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.
Onderwerpen ter besluitvorming met debat
Raadsvoorstel inzake herontwikkeling Poort van Winschoten.
Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Zonneweide Finsterwolde.
Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Hoofdweg 24 te
’t Waar.
Initiatiefraadsvoorstel inzake Notitie Aanbevelingen Dierenwelzijn Oldambt
(onder voorbehoud).
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.
Sluiting van de vergadering.

U kunt alleen inspreken op agendapunten die niet eerder zijn besproken tijdens een commissievergadering.
Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de
insprekers als 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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