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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:
12/03/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Dillenburglaan 13, 9677 RD Heiligerlee;
12/03/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Goldhoornhof 11, 9682 XV Oostwold;
12/03/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Menterwoldeweg 1, 9944 AX Nieuwolda;
12/03/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Molenstraat 1, 9678 RD Westerlee;
13/03/2018, slopen woning, P.G. Cremerstraat 13, 9944 AN Nieuwolda;
15/03/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Kostverloren 21, 9684 TB Finsterwolde;
15/03/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Albert Verweijstraat 1 A, 9673 BL Winschoten;
16/03/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Buiten Eexterweg 2, 9679 HV Scheemda.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
09/03/2018, bouwen woning, Leeuwerik 34, 9686 AG Blauwestad;
14/03/2018, kappen twee dennen en een wilg, Hoofdweg 27, 9681 AA Midwolda;
15/03/2018, bouwen drie woningen, Olieslagerstraat 19-23, 9671 GX 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.
Beschikte aanvragen omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
09/03/2018, realiseren uitweg en kappen eik, Kloosterlaan 45 C, 9677 PP Heiligerlee;
13/03/2018, bouwen woning met garage, Freya 24, 9685 HA Blauwestad;
14/03/2018, realiseren tijdelijke beheerderswoning, Toekomstkade 2, 9679 TB Scheemda;
14/03/2018, realiseren tijdelijke gronddepots, Toekomstkade 2, 9679 TB Scheemda;
15/03/2018, kappen es, Essenlaan 32, 9678 RZ Westerlee;
15/03/2018, kappen veertien essen, een esdoorn en een kastanje, Binnen AE 2 & 5, 9944 TA Nieuwolda;
16/03/2018, aanleggen gasleiding, tracé noordzijde Winschoterdiep, Scheemda, SDA M 519, 360, 366, 1202,
1439, 1441 en 1456.
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.
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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:
- Ahlers Bandenservice, oprichten inrichting, Hoofdweg 6, 9681 AH Midwolda;
- Agri-Stro B.V., uitbreiden bedrijfshal, Kartonbaan 27, 9672 BP Winschoten.

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:
-

-

-

-

-

SC Scheemda, vergunning voor een potgrond verkoopactie in Scheemda op 24 maart 2018.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 5 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 Grandioos 90’s in de periode van 19 maart t/m 1 april 2018.
Zweep-Events, evenementenvergunning voor het organiseren van markten, ‘Duitse Dag’ genaamd, in het
centrum van Winschoten op 30 maart, 1 mei en 3 oktober 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Simone FM, standplaatsvergunning voor het plaatsen van een Engelse Dubbeldekbus op de locaties
Boschplein te Winschoten, het Vredenhovenplein te Scheemda en De Hardenberg te Finsterwolde op 21
maart 2018.
Creative People, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten
behoeve van de Posttil Winschoten van 19 maart t/m 2 april 2018.
CDA Oldambt, standplaatsvergunning voor een verkiezingsstand voor het pand op het adres Langestraat
67 te Winschoten op 17 maart 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
HTO Aannemingsbedrijf, ontheffing gebruik gemeentegrond voor de opslag van stenen in de
Watertorenstraat in Winschoten in de periode 12 maart t/m 25 juni 2018.
HTO Aannemingsbedrijf, ontheffing gebruik gemeentegrond voor het plaatsen van een kraan in de
Watertorenstraat en de Pottebakkerstraat te Winschoten en de opslag van stenen op de hoek van de
Pottebakkerstraat en de Melkweg in Winschoten in de periode van 12 maart t/m 14 mei 2018.
Organisatiebureau Oost Groningen, evenementenvergunning voor het organiseren van een jaarmarkt in de
Hoofdstraat, de Buitenlandenstraat en de Schoolstraat in Beerta op 8 april 2018 van 10.00 uur tot 17.00
uur.
Stichting Schaap & Co, evenementenvergunning voor het houden van een Lammetjesdag op het adres
Oudeweg 10 te Beerta op 2 april 2018 van 11.00 uur tot 16.00 uur.
IJsvereniging De Punt, ontheffing voor het houden van een paasvuur op de ijsbaan op het adres Oudedijk
31 te Drieborg op 1 april 2018 vanaf 20.00 uur.
Stichting IKEP, ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten
behoeve van de aankondiging van Pasen in de periode van 27 maart t/m 2 april 2018.
Atletiekvereniging Aquilo, evenementenvergunning voor het houden van de ‘Theo de Winterloop by Night’ in
het stadspark aan de Bovenburen te Winschoten op 24 maart 2018 van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 6 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten ten behoeve van een kerkdienst in de periode van 24 maart t/m 8 april 2018.
OBS Drieborg, ontheffing gebruik gemeentegrond voor het houden van een remwegdemonstratie
in de G. Topelenstraat te Drieborg op 30 maart 2018 van 12.45 tot 13.45 uur.
Stichting Bogdike, geen bezwaar houden van een tourrit door de gemeente Oldambt op 27 april 2018.
Stichting Marketing Oldambt, evenementenvergunning voor het organiseren van ‘Bevrijding Winschoten
2018’ op diverse locaties in het centrum van Winschoten op zaterdag 14 april 2018.
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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
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op woensdag 28 maart 2018 en donderdag 29 maart 2018 om 20.00 uur in Halte
Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten.
In de vergadering van 28 maart wordt afscheid genomen van de raadsleden die in de nieuwe raadsperiode niet
terugkeren. In de vergadering van 29 maart worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.
U bent van harte welkom deze vergaderingen bij te wonen.

De voorlopige agenda voor de vergadering van 28 maart 2018 luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 februari 2018.
Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden en besluit tot
toelating van de nieuwe raadsleden.
Afscheid van de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad.
Sluiting van de vergadering.

De voorlopige agenda voor de vergadering van 29 maart 2018 luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Installatie raadsleden.
Raadsvoorstel tot benoeming van alle raadsleden tot raadscommissielid.
Sluiting van de vergadering.

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

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

Geboorte-

Voorletters

datum

Adres

Datum
voornemen

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
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Caderius van Veen,
G.O.

28-12-1974

Kloosterlaan 17, Winschoten

21-03-2018

Onbekend

Klein, W.

03-03-1963

Torenstraat 33, Winschoten

21-03-2018

Onbekend

Modderman, T.

22-08-1977

Scheldestraat 40,
Winschoten

21-03-2018

Onbekend

Oude Egberink, R.C.

19-06-1993

Blijhamsterstraat 28,
Winschoten

21-03-2018

Onbekend

Tuncer, M.

14-04-1979

Stationsstraat 9, Winschoten

21-03-2018

Onbekend

Walle, M.H.

17-12-1971

Scheldestraat 40,
Winschoten

21-03-2018

Onbekend

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

Geboorte-

Adres

Datum
besluit

Uitschrijving
wegens vertrek
naar

Voorletters

datum

Poelman, K.

21-07-1971

.

21-02-2018

Onbekend

Wolfs, R.L.J.G.A.

21-05-1969

Burg. Schönfeldplein 19A,
Winschoten

21-02-2018

Bondsrepubliek
Duitsland

Zwama, T.

05-07-1994

Poststraat 5, Scheemda

21-02-2018

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.

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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