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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) zis ontvangen:
03/04/2018, verwijderen dakplaten, Hoofdweg West 64, 9944 EB Nieuwolda;
05/04/2015, verwijderen asbesthoudende materialen (trafostation), Stadspolder 21 T, 9688 TL Drieborg.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
29/03/2018, realiseren uitweg, Olieslagerstraat 17, 9671 GX Winschoten;
03/04/2018, (her)bouwen bedrijfsruimte, M.J. van Olmstraat 39A, 9672 AE Winschoten;
04/04/2018, kappen winterlinde en rooien (haag)beuk nabij het Graaf Adolfmonument, Provincialeweg,
Heiligerlee, kadastraal SDA G 2812;
05/04/2018, vervangen vrijstaande bewegwijzering en reclame-items (terrein McDonald's), Beertsterweg 1,
9672 BE Winschoten;
05/04/2018, verbreden uitweg, Hoofdstraat 233, 9686 PC Beerta;
05/04/2018, kappen tien essen, Kromme Elleboog 20, 9682 XH Oostwold;
05/04/2018, kappen boom, Beertsterweg 56, 9675 CZ Winschoten;
05/04/2018, kappen wilg en eik, Nieuwe Meerlandseweg naast 2, 9684 VP Finsterwolde;
05/04/2018, plaatsen ledscherm, Beertsterweg (bij reclamemast), Winschoten, WST I 698;
06/04/2018, tijdelijk plaatsen stacaravan, Zuiderveen 27, 9674 TA 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:
04/04/2018, kappen twee esdoorns en een wilg, Bunderweg 16, 9693 BS Bad Nieuweschans;
05/04/2018, kappen kastanjeboom, Oudeweg 9, 9686 VA Beerta;
05/04/2018, kappen acht populieren, Gereweg 8, 9681 TN Midwolda;
05/04/2018, kappen drie dennen en een japanse kers, Elandhof 25, 9675 JD Winschoten;
05/04/2018, bouwen woning, Leeuwerik 34, 9685 AG Blauwestad;
06/04/2018, tijdelijk plaatsen woonunit, Grotelant 1, 9679 VA Scheemda, kadastraal SDA I 1086;
06/04/2018, bouwen overkapping met tuinhuis, Jagershof 8, 9674 CP Winschoten.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
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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:
Hartman Creative Solutions, oprichten inrichting, A.J. Romijnweg 47B, 9672 AH Winschoten.

Kennisgeving ingevolge het Besluit mobiel breken bouw en sloopafval
Burgemeester en wethouders van Oldambt, gelet op artikel 4.3 Besluit mobiel breken bouw en sloopafval,
maken bekend dat een kennisgeving ingevolge het genoemde Besluit is ingediend door Van der Bel Recycling
B.V.. Het betreft een melding voor het mobiel breken van circa 2600 ton menggranulaat op de locatie M.J. van
Olmstraat 7, Winschoten (voormalig koelgebouw). De werkzaamheden vinden plaats in de periode 17 april tot
uiterlijk 17 juli 2018. Het aantal werkdagen in deze periode bedraagt circa vijf. De melding, bijbehorende
stukken en behandelingsbrief zijn in te zien bij het gemeentehuis te 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:
-

-

-

-

-

Stichting Dorpshuis ’t Trefpunt, vergunning voor het houden van het evenement ‘Feestweek Hemelvaart’ in
en rondom het dorpshuis ’t Trefpunt, Hoofdstraat 60 te Nieuwolda van 9 t/m 13 mei 2018.
OBS Letterwies, ontheffing voor gebruik van gemeentegrond voor het houden van Streetwise, een
remwegdemonstratie in een deel van de Meidoornstraat te Nieuwolda op 20 april 2018 van 08:00 uur tot
15:00 uur.
Gymnastiekvereniging AGH Heiligerlee, ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol op grond van
artikel 35 lid 1 van de Drank- en Horecawet in het Multi Functioneel Centrum Kloosterholt, Nassaulaan 32
te Heiligerlee op 6 april 2018 van 19:00 uur tot 23:00 uur.
Stichting Hertenkamp en Kinderboerderij Bad Nieuweschans, collectevergunning voor het houden van een
huis-aan-huis collecte in Bad Nieuweschans in de periode 14 t/m 20 oktober 2018.
Stichting Hertenkamp en Kinderboerderij Bad Nieuweschans, vergunning voor het houden van een
enveloppen verkoopactie in Bad Nieuweschans in de periodes 22 april t/m 28 april 2018 en 1 juli t/m 7 juli
2018.
Ondernemersvereniging Handel en Nijverheid Scheemda, vergunning voor het houden van het evenement
Koningsdag 2018 op het Vredenhovenplein te Scheemda op 27 april 2018 van 12:00 uur tot 17:00 uur.
Healthy Ageing Network Northern Netherlands, vergunning voor het houden van het evenement
Gezondheidsplein op het Israëlplein te Winschoten op 5 april 2018 van 09:00 uur tot 12:00 uur.
Organisatiebureau Oost Groningen, vergunning voor het houden van een jaarmarkt in Finsterwolde op 6
mei 2018 van 10:00 uur tot 17:00 uur.
Samenwerkende Jeugd Organisatie BTC, vergunning voor het houden van een koeken verkoopactie in
Finsterwolde en Beerta op 25 april 2018.
Oranje Bevrijdings Comité Pekela, geen bezwaar tegen het houden van een bevrijdingstocht door het
Zuiderveen, Udensweg en Blijhamsterweg op 5 mei 2018.
Zweep Events, vergunning voor het houden van het evenement Koningsdag Winschoten 2018 in het
centrum van Winschoten op 27 april 2018 van 07:00 uur tot 17:00 uur.
Cyclomedia Technology B.V., ontheffing op grond van Reglement verkeersregels en verkeerstekens RVV
1990 voor het maken van 360 ° panoramafoto’s in de gemeente Oldambt in de periode van 1 mei t/m 15
juli 2018.
Christelijk Gereformeerde Kerk Midwolda, bevestiging van de melding van het houden van een
rommelmarkt op het parkeerterrein voor het kerkgebouw aan de Hoofdweg 175 te Midwolda op 5 mei 2018
van 09:30 uur tot 12:00 uur.
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-

-

Centercom Buitenreclame BV, 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 de Verkeersveiligheidscampagne Snelheid van 4 april t/m 17 april 2018;
Nicolai’s Steekijs, vergunning innemen standplaats verkoop ijs parkeerplaats Pier Noorderringdijk Oostwold
zomerseizoen 2018.

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

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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