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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) zijn ontvangen:
23/04/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, v. Speykstraat 42, 9675 BZ Winschoten;
23/04/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Beatrixstraat 17, 9682 SB Oostwold;
24/04/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Kerkeweg 6, 9684 TT Finsterwolde;
25/04/2018, slopen schuur, Hoofdweg 43, 9681 AB Midwolda;
01/05/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoofdstraat 34, 9693 AH Bad Nieuweschans.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
23/04/2018, kappen kastanjeboom, Hoofdstraat 30, 9686 VJ Beerta;
23/04/2018, vervangen handelsreclame, Venne 102, 9671 EW Winschoten;
24/04/2018, realiseren uitweg, Julianastraat 95, 9686 NN Beerta;
24/04/2018, realiseren uitweg, Burgemeester Schönfeldsingel 47, 9671 CG, Winschoten;
25/04/2018, realiseren kapsalon aan huis, Kastanjelaan 4, 9674 BE Winschoten;
25/04/2018, kappen es en twee Italiaanse populieren, Hamrikkerweg 90, 9943 PC Nieuw Scheemda;
25/04/2018, verbouwen/vergroten garage, Hoofdweg 43, 9681 AB Midwolda;
25/04/2018, (ver)plaatsen zonnepanelen (van dak naar) grondopstelling, Kromme Elleboog 22, 9682 XH
Oostwold;
26/04/2018, kappen drie bomen, Hoofdweg West 6, 9944 EB Nieuwolda;
26/04/2018, bouwen helft van dubbele woning, Priorij 2, 9675 RP Winschoten;
26/04/2018, bouwen helft van dubbele woning, Priorij 4, 9675 RP Winschoten;
29/04/2018, plaatsen erfafscheiding, Vossenkamp 108, 9675 KL Winschoten;
01/05/2018, bouwen woning, Westerstraat 3, 9671 GJ Winschoten;
01/05/2018, bouwen woonzorgcomplex, Trekweg, Scheemda, kadastraal SDA M 1492;
01/05/2018, bouwen stookruimte tbv biomassa-installatie, Hardenberg 5, 9684 AM Finsterwolde;
01/05/2018, bouwen stookruimte tbv biomassa-installatie, Watertorenstraat 16, 9671 LJ Winschoten;
01/05/2018, kappen spar, Klinkerweg 118, 9684 AH Finsterwolde;
02/05/2018, kappen populier, Hoofdweg Oost 9, 9944 BV Nieuwolda;
02/05/2018, ontplooien nevenactiviteiten (sport en bijeenkomsten), Transportbaan 5, 9672 BJ Winschoten;
03/05/2018, kappen twee bomen, Vossenkamp 139, 9675 KD Winschoten;
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03/05/2018, realiseren/plaatsen voorruimte, voormenger en mestsilo en verplaatsen silo’s, Westbaan 11, 9684
BN Finsterwolde;
03/05/2018, bouwen woning, Brouwhuis 2, 9675 RK Winschoten, kadastraal WST A 4538;
03/05/2018, ontplooien ondergeschikte horeca-activiteiten (categorie 1), Voorstraat 44, 9693 EH Bad
Nieuweschans.
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:
24/04/2018, kappen den, Kloosterlaan 15, 9677 PP Heiligerlee;
24/04/2018, kappen twee dennen en een wilg, Hoofdweg 27, 9681 AA Midwolda;
24/04/2018, gewijzigd uitvoeren omgevingsvergunning V2017.0855, verbouwen voormalig winkel
pand tot zes appartementen (i.p.v. negen), Blijhamsterstraat 4, 9671 AV Winschoten.
24/04/2018, verbouwen café en woning tot drie appartementen, Blijhamsterstraat 6, 9671 AV Winschoten;
25/04/2018, samenvoegen twee woningen, Beertsterstraat 19, 9671 BK Winschoten;
25/04/2018, bouwen woning, Hoethslaan 29, 9677 PS Heiligerlee;
26/04/2018, kappen vier essen, Huningaweg 27, 9682 PA Oostwold;
26/04/2018, kappen paardenkastanje, Provincialeweg 64, 9677 PE Heiligerlee;
26/04/2018, splitsen kantoorruimte en realiseren entree, Burgemeester Schönfeldplein 29, 9671 CA
Winschoten / Beertsterstraat 42, 9671 BL Winschoten;
26/04/2018, bouwen (vaste) brug, tussen de Hoofdstraat en de Kiekendief, Blauwestad,
kadastraal MWD M 2305 (ged.);
02/05/2018, verbreden uitweg, Hoofdstraat 233, 9686 PC Beerta;
04/05/2018, uitbreiden/vergroten bedrijfshal, Kartonbaan 27, 9672 BP Winschoten;
07/05/2018, vergroten woning, Garst 113, 9673 AD Winschoten.
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.
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 plaatsen van een tijdelijke stacaravan’ op het perceel Westerstraat 3, 9671 GJ Winschoten.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 juni 2018.
Melding lozen buiten inrichtingen
De volgende lozingsmelding (Besluit lozen buiten inrichtingen) is ontvangen:
24/04/2018, lozing i.v.m. renovatie riolering, Burg. Schönfeldsingel, Winschoten.

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:
- Evangelische gemeente Immanuël, veranderen werking inrichting (ten gehore brengen van muziek), Venne
132, 9671 EW Winschoten.

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

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 19 | 9 mei 2018 | nummer 19

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Windpark N33, derde fase, Eekerweg Scheemda
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 verbreden van een watergang aan de
noordzijde van de Eekerweg.
De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure in het kader van de
rijkscoördinatieregeling. Voor de volledige tekst en de proceduregegevens verwijzen wij u naar de kennisgeving.
Ontwerpwijzigingsplan ‘Reiderwolderpolder 1, Drieborg’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het
ontwerpwijzigingsplan ‘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 ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf 10 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen worden
ingezien in het gemeentehuis van Oldambt. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen.
Het ontwerpwijzigingsplan 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.1895.01BP0001W050301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.
Gedurende de termijn van de ter inzage legging, kan een ieder een zienswijze kenbaar maken over het
ontwerpwijzigingsplan. 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 zienswijze is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster
Ruimtelijke Zaken, via het telefoonnummer (0597) 48 20 00.
Verkeersbesluit tot realisatie van een zebra op de Zeeheldenstraat ter hoogte van de M.A. de Ruyterlaan
in Winschoten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge de Wegenverkeerswet 1994,
bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen voor het realiseren van een zebra op de Zeeheldenstraat
ter hoogte van de M.A. de Ruyterlaan in Winschoten.
Het verkeersbesluit waarin de aanwijzing van de zebra juridisch is vastgelegd ligt in het gemeentehuis van de
gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten, ter inzage van 10 mei 2018 t/m 20 juni 2018.
Ter inzage liggende stukken: zie ter inzagelegging algemeen.

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:
-

Spelweek Finsterwolde, vergunning voor het houden van het evenement ‘Spelweek Finsterwolde’ op de
Weu Nap baan, Westbaan 9A te Finsterwolde op 14, 15 en 16 juni 2018.
Creative People, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten
behoeve van HQ Events van 26 april t/m 10 mei 2018.
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-

-

-

-

-

Watersport Vereniging Oldambtmeer, bevestiging van de melding van het houden van het evenement
‘Javelin Trainings Weekend’ op het Oldambtmeer op 4, 5 en 6 mei 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten, vergunning voor het houden van het evenement ‘Sodom
Kingsnight 2018’ op het Marktplein te Winschoten op 26 april 2018 van 21.00 uur tot 01.00 uur en op 27
april van 10.00 uur tot 18.00 uur.
E & A Events 050, vergunning voor het innemen van een standplaats met een oliebollenkraam op de
parkeerplaats bij de COOP, Hoofdstraat 41 te Bad Nieuweschans op 30 april en 1 mei 2018.
Bouwbedrijf Blokzijl, ontheffing voor gebruik gemeentegrond wegens het plaatsen van een hoogwerker
naast de kerk op het Marktplein te Winschoten in de periode van 30 april t/m 4 mei 2018.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 5 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 6 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 4 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van Bekend maakt Bemind van 8 mei t/m 19 mei 2018.
Centercom Buitenreclame BV, ontheffing voor het plaatsen van 10 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 5 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van Funplaza Winschoten van 30 april t/m 13 mei 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 de Noordelijke Theaters van 8 mei t/m 14 mei 2018.
Hippisch Centrum Avinia Staete, bevestiging van de melding van het houden van een open huis op 1 juli
2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Buurtvereniging Parklaan, vergunning voor het houden van een geraniums verkoopactie in Scheemda van
27 t/m 29 augustus 2018.
Christelijke Muziek Vereniging Prins Hendrik Scheemda, bevestiging van de melding van het houden van
een muzikale rondgang in Scheemda op 15 mei 2018 van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Havenbeheer Oldambt, vergunning voor het houden van het evenement ‘Havenfestival Winschoten’ bij de
jachthaven, Hellingbaan 4 in Winschoten op 24 juni 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Mevrouw Beishuizen, Winschoten, voor het houden van het ‘5 mei familie festival’ op 5 mei 2018 tussen
10.00 uur en 23.00 uur op een terrein in het Maintebos. De hoofdingang bevindt zich tussen percelen Garst
79 en 81, 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

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

Adres

Datum
besluit

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
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Inceoǧlu, A.

01-04-1970

Klinkerweg 144, Finsterwolde
(briefadres)

05-04-2018

Onbekend

Wrońska, B.A.

08-03-1968

Dormter 3, Winschoten

05-04-2018

Polen

Wroński, J.K.

17-07-1987

Dormter 3, Winschoten

05-04-2018

Polen

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.
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op maandag 14 mei 2018 om 20.00 uur in Halte Democratie, Havenkade-west 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.
4.
5.
6.
7.

Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Bespreking coalitieakkoord 2018-2022.
Benoeming wethouders.
Toelating en installatie nieuwe raadsleden (onder voorbehoud).
Raadsvoorstel tot benoeming raadscommissieleden.
Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op agendapunt 3. 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.
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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