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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:
19/03/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Sleedoornweg 77, 9674 JL Winschoten;
19/03/2018, slopen garage/berging, Kloosterlaan 76, 9675 JN Winschoten;
20/03/2018, slopen woning, Klinkerstraat 35, 9682 RB Oostwold;
23/03/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Wagenborgerweg 32 A, 9944 GD Nieuwolda.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
18/03/2018, kappen vier essen, Huningaweg 27, 9682 PA Oostwold;
19/03/2018, kappen paardenkastanje, Provincialeweg 64, 9677 PE Heiligerlee;
19/03/2018, kappen es, Verlengde Hoofdweg 59, 9687 PE Nieuw Beerta;
19/03/2018, verbouwen woning, Huningaweg 35, 9682 PA Oostwold;
19/03/2018, bouwen woning, Scheepsmeter 10, 9685 CA Blauwestad;
19/03/2018, plaatsen ‘servilocker’ in de gevel, Dr. J.H. Hommesplein 29, 9671 CZ Winschoten;
20/03/2018, uitbreiden/vergroten supermarkt, Heemskerkstraat 55, 9675 BN Winschoten;
21/03/2018, realiseren woning in kantoorpand, Poortstraat 27, 9671 EA Winschoten;
21/03/2018, kappen lindeboom, Tijsweer 7, 9679 CH 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.
Beschikte aanvragen omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
19/03/2018, kappen es, in de berm voor Haven Zuidzijde 21, 9679 TD Scheemda;
19/03/2018, kappen es, Torum 10, 9679 CL Scheemda;
20/03/2018, bouwen bedrijfshal, J.A. Koningstraat 1, 9672 AC Winschoten, zijde M.J. van Olmstraat;
20/03/2018, realiseren aanbouw, Acacialaan 4 A, 9674 AC Winschoten;
21/03/2018, bouwen woning, Gasthuislaan 1, 9679 AS Scheemda;
21/03/2018, bouwen woning, Kloosterlaan 45 C, 9677 PP Heiligerlee;
22/03/2018, realiseren overkapping naast woning (legalisatie) en een overkapping naast garage, St. Vitusholt
74, 9673 AK Winschoten;
22/03/2018, bouwen schuur, Zwaagweg 2a, 9943 TE Nieuw Scheemda;
22/03/2018, aanbrengen brandwerend plafond, Langestraat 45, 9671 PB Winschoten;
23/03/2018, aanleggen uitweg, Hoorntjesweg 31, 9675 NB Winschoten;
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23/03/2018, wijzigen uitweg, Zaanstraat 82, 9673 CD Winschoten;
23/03/2018, uitvoeren werkzaamheden t.b.v. sloop woonhuis/boerderij Hoofdweg 241, 9681 AG Midwolda.
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.
Omgevingsvergunning van rechtswege (art. 3.9 Wabo, § 4.1.3.3 Awb)
Op 13 maart 2018 is van rechtswege omgevingsvergunning gegeven voor het aanleggen van een verharde
ontsluitingsweg, bij Ulsda 2, 9686 XW Beerta, kadastraal BTA K 768. Dit is op 23 maart 2016 aan de aanvrager
bekendgemaakt.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na bekendmaking van het verkrijgen van de omgevingsvergunning
aan de aanvrager. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunt u enkel terecht bij de
voorzieningenrechter.
Ingetrokken omgevingsvergunning(en)
Op de aangegeven datum is het volgende besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning naar de
vergunninghouder verzonden:
- 23/03/2018, omgevingsvergunning voor realiseren van logies en de omgevingsvergunning voor het realiseren
van een brocantewinkel, Hoofdstraat 23, 9693 AC Bad Nieuweschans.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de weigering omgevingsvergunning aan de
aanvrager.
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:
- Café de Gaper, Hoofdstraat 25, 9944 AA Nieuwolda.
Melding Brandveilig gebruik
De volgende meldingen brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) zijn ontvangen:
17/03/2018, brandveilig gebruiken groepsaccomodatie, Hoofdstraat 153, 9686 VH Beerta;
19/03/2018, brandveilig gebruiken pand, Provincialeweg 29, 9677 PA Heiligerlee.
Beslissing beoordeling vormvrije m.e.r.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, gelet op artikel 6:3 van de Algemene wet
bestuursrecht, maken bekend dat zij hebben geoordeeld dat voor
het uitbreiden met een nieuwe stal op de locatie Polderweg 25, 9682 XS Oostwold geen m.e.r.beoordelingsrapport hoeft te worden opgesteld.
Heeft u bezwaren? Deze beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor bezwaar
of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Er
kunnen zienswijzen worden ingediend en beroep worden aangetekend tegen het besluit op de aanvraag
omgevingsvergunning.

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 2
Bezoekadres: Johan Modastraat 6, 9671 CD, Winschoten | telefoon: (0597) 482 000

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 13 | 28 maart 2018 | nummer 13

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:
-

-

-

-

-

Fiets Toer Club Toer ’80, geen bezwaar tegen het houden van de fietstocht ‘Virol Grunnens Alternatief’ door
het Oldambt, de Veenkoloniën, Westerwolde en een stukje Duitsland op 3 juni 2018.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten en 4 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda ten behoeve van Van der Valk Zuidbroek van 23 maart
t/m 6 april 2018.
Stichting Promotie Oldambt, ontheffing voor het houden van de wielertrainingstijdrit ‘Joop Kuipertijdrit 2018 ‘
met de start en finish in Oostwold op 14 mei 2018.
Organisatiebureau Oost Groningen, evenementenvergunning voor het houden van havenmarkten op de
Strandweg bij de haven in Midwolda op 1 april 2018, 17 juni 2018 en 16 september 2018 van 10.00 uur tot
17.00 uur.
Retail Winschoten, bevestiging van de melding van het organiseren van voorjaarsactiviteiten
waaronder spelletjes en straatmuzikanten in het centrum van Winschoten op 24 maart en 31 maart 2018
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Stichting Activiteiten Werkgroep Westerlee, vergunning voor het houden van een geraniums en Hanging
Baskets verkoopactie in Westerlee in de periode van 3 t/m 5 april 2018.
VVS Oostwold, vergunning voor het houden van een tulpen verkoopactie in Oostwold, Midwolda en de
polders van Nieuwolda op 4 april 2018.
WB Evenementen, vergunning voor het houden van ‘Hobbymarkt Winschoten’ in de sporthal, Mr. D.U.
Stikkerlaan 6 te Winschoten op 25 maart 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Organisatiebureau Beurs & Zo, bevestiging van het houden van het evenement ‘Pasen in de Torenstraat’ in
de Torenstraat te Winschoten op 31 maart 2018 van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Stichting IKEP, vergunning voor het houden van een Openluchtdienst op tweede paasdag 2 april 2018 op
het Israëlplein in Winschoten tussen 10.30 en 11.30 uur.
Courage Events, vergunning voor het houden van het evenement Healthy Ageing Tour op vrijdag 6 april
2018 tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Start op Venne in Winschoten, vervolg parcours rondom
Oldambtmeer, finish op Nassaustraat Winschoten.
Organisatiebureau Oost Groningen, vergunning voor het houden van een jaarmarkt op 2 april 2018 in Bad
Nieuweschans (Hoofdstraat, Voorstraat en Havenstraat) tussen 10.00 uur en 17.00 uur.
Zweep Events, vergunning voor het houden van de Winschoter Paasmarkt op maandag 2 april 2018 tussen
12.00 uur en 17.00 uur op industrieterrein De Rensel in Winschoten.

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.
Özinal, S.H.

25-08-1991

Tulpstraat 53, Winschoten

28-03-2018

Turkije

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.
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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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