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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:
27/12/2017, slopen bedrijfspand tot het maaiveld, P. van Dijkstraat 12, 9672 AJ Winschoten;
e
31/12/2017, slopen woning en bijgebouwen, St. Vitusholt 5 laan 4, 9674 AV Winschoten;
03/01/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Scheemderzwaag 4, 9679 TM Scheemda;
05/01/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Torenstraat 7, 9686 SM Beerta.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
21/12/2017, kappen honderddertig bomen bij de atletiekbaan ‘AV Aquilo’, nabij Bovenburen 112, 9675 HH
Winschoten, kadastraal WST A 4511;
21/12/2017, bouwen landbouwschuur (aan de boerderijwoning), Oudedijk 82, 9688 RX Drieborg;
21/12/2017, slopen bestaande landbouwschuur (aan de boerderijwoning), Oudedijk 82, 9688 RX Drieborg;
21/12/2017, aanleggen gasleiding, langs de Zijlkerweg, Beerta, kadastraal WST I 855 en 856;
22/12/2017, bouwen woning, Scheepsmeter 11, 9685 CA Blauwestad;
22/12/2017, bouwen bedrijfshal, M.J. van Olmstraat 7, 9672 AE Winschoten;
22/12/2017, plaatsen windmolen (as-hoogte 15 meter), Polderdwarsweg 3, 9944 TD Nieuwolda;
23/12/2017, kappen drie sparren en een wilg, Bunderpoort 23, 9693 CJ Bad Nieuweschans;
27/12/2017, dichtzetten carport (verbouw tot garage), Zaanstraat 82, 9673 CD Winschoten;
27/12/2017, realiseren overkapping snellaadstation elektrische voertuigen ‘Roode Til’, nabij Rijksweg A7 1,
9679 TN Scheemda, kadastraal SDA M 1374;
27/12/2017, realiseren overkapping snellaadstation elektrische voertuigen ‘Meedenertol’, nabij Rijksweg A7 2,
9679 TN Scheemda, kadastraal SDA M 1374;
e
31/12/2017, bouwen woning, St. Vitusholt 5 laan 4, 9674 AV Winschoten;
02/01/2018, bouwen schuur, Hoofdweg West 40, 9944 EB Nieuwolda;
03/01/2018, kappen zes populieren en twee essen, Hamrikkerweg 34, 9943 TB Nieuw-Scheemda;
03/01/2018, bouwen buiten bouwvlak (afwijken bestemmingsplan), Bovenburen 109, 9675 HC Winschoten;
04/01/2018, bouwen woning en aanleggen uitweg, Elfenbank 37, 9685 EC Blauwestad;
04/01/2018, tijdelijk plaatsen schuurtje (2,5 jaar), Dr. Oortwijn Botjeslaan 117, 9684 GG Midwolda;
04/01/2018, kappen linde, Oudeweg 39, 9686 VA Beerta;
05/01/2018, kappen beuk, Bovenburen 149, 9675 HC Winschoten.
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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:
21/12/2017, realiseren horecabedrijf (brasserie) en wijzigen gevel, Venne 147, 9671 ES Winschoten;
21/12/2017, kappen acht bomen (plantvak), achter Torenstraat 14, 16 en 16A, 9679 BP Scheemda, kadastraal
SDA E 1522;
21/12/2017, bouwen woning, Misthoorn 14, 9685 CB Blauwestad;
21/12/2017, bouwen woning, Misthoorn 24, 9685 CB Blauwestad;
21/12/2017, bouwen vrijstaande woning, Kloosterlaan 45 B, 9677 PP Heiligerlee;
21/12/2017, bouwen woning met garage, Scheldestraat 10, 9673 CG Winschoten;
22/12/2017, tijdelijk plaatsen woonunit (max. 18 maanden), Hoethslaan 29, 9677 PS Heiligerlee, kadastraal
SDA G 4567;
22/12/2017, realiseren bed & breakfast en expositieruimte, Hoofdweg 209, 9678 PL Westerlee;
22/12/2107, vergroten woning, Driegenstraat 2, 9693 CB te Bad Nieuweschans;
22/12/2107, verlengen carport, Singellaan 43, 9677 RN te Heiligerlee;
28/12/2017, kappen honderddertig bomen bij de atletiekbaan ‘AV Aquilo’, nabij Bovenburen 112, 9675 HH
Winschoten, kadastraal WST A 4511;
28/12/2017, kappen drie coniferen, vier esdoorns en een lariks, Oosterstraat 11, 9679 KJ Scheemda;
e
28/12/2017, kappen berk, 2 Bovenpad 13, 9678 RK Westerlee;
28/12/2017, kappen berk, St. Vitusholt 109, 9674 AH Winschoten;
28/12/2017, kappen eik, Azaleastraat 119, 9675 GD Winschoten;
28/12/2017, kappen wilg, Kloostertuin 58, 9675 RA Winschoten;
02/01/2018, plaatsen dakkapel, Provincialeweg 7, 9677 PA Heiligerlee;
04/01/2018, bouwen voetbalkooi, Bovenburen 60, 9675 HH Winschoten;
05/01/2018, plaatsen dakkapel, Hoofdweg 43, 9678 PG Westerlee;
05/01/2018, vergroten woning, Hoofdweg West 45, 9944 EA Nieuwolda.
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.

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:
-Autobedrijf Rosken Moed, verandering bedrijf, Provincialeweg 2, 9677 TW Heiligerlee;
-Beikesschilderswacht bv, verandering bedrijf, Transportbaan 44, 9672 BK 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:
-

Hoffman Outdoor Media B.V., ontheffing voor het plaatsen van 4 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 3 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 3 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
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-

-

de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van Fiddler on the Roof van 5 januari t/m 19 januari 2018.
Hoffman Outdoor Media B.V., 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 open dag van Winkler Prins van 4 januari t/m 17 januari 2018.
Volleybalvereniging Set Uppers, Vergunning verkoopactie van voordeelboekjes in de gemeente.

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.
Adressen en stemlokalen
De burgemeester van Oldambt maakt bekend, dat voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing en het
raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op woensdag 21 maart
2018 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
De Boschpoort
Leger des Heils
Botanica-Hof
OBS Beukenlaan
SOB kazerne
Speeltuinver. Bovenburen
De Renselheerdt
Voormalig SBO Delta
Het Parkholt
Campus Winschoten
’t Vondelhuys
Brasserie Slag bij Heiligerlee
Dorpshuis De Tille
Eextahal Scheemda
Nieuw Vredenhoven
Dependance gemeentehuis
Kantine vv Oldambtster Boys
Dorpshuis ’t Trefpunt
Gasterij Smits
Café De Twee Oldambten
Party Centrum Finnewold
MFC De Hardenberg
De Tjamme
Noorderlicht
Akkerschans

Het Boschplein 2
Dr. D. Bosstraat 16
Hofstraat 63
Beukenlaan 42
Grintweg 85
Tromplaan 86
Parklaan 1
Bovenburen 76
Jachtlaan 19A
P.C. Hooftlaan 1
Vondellaan 75
Provincialeweg 55
Hoofdweg 128
Plantsoenlaan 19
Oude Rijksweg 82
Brugstraat 2
Hamrikkerweg 55 B
Hoofdstraat 60
Hoofdweg 170
Klinkerstraat 1
Hoofdweg 110
Hardenberg 5
Hoofdstraat 261
Oudedijk 8 A
Bunderweg 14

9671 GB
9671 CC
9671 KZ
9674 CC
9675 HJ
9675 JW
9675 AB
9675 HH
9675 JA
9673 GS
9673 JH
9677 PB
9678 PR
9679 HA
9679 AX
9679 BR
9643 PA
9944 AG
9681 AL
9682 RB
9684 CL
9684 AM
9686 PC
9688 RV
9693 BS

Winschoten
Winschoten
Winschoten
Winschoten
Winschoten
Winschoten
Winschoten
Winschoten
Winschoten
Winschoten
Winschoten
Heiligerlee
Westerlee
Scheemda
Scheemda
Scheemda
Nieuw Scheemda
Nieuwolda
Midwolda
Oostwold
Finsterwolde
Finsterwolde
Beerta
Drieborg
Bad Nieuweschans

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

De stembureau’s gemarkeerd met een R zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat
stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt
identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door bureau verkiezingen, Johan Modastraat 6 in Winschoten.
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Verkiezing Gemeenteraad 2018 Kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Oldambt maakt het volgende bekend:
1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van
de raad van de gemeente Oldambt plaatshebben.
2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Johan Modastraat 6, bij het
daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model
H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor:
o de lijsten van kandidaten (model H 1);
o de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling
(model H 9);
o de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering
boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
o machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging
van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven
een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
o de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en
met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de
kiezers verkrijgbaar.
4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig
euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer ten name van
Oldambt, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels
aan de politieke groepering is/zijn toegekend.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten
worden ter gemeentesecretarie verstrekt door Bureau Verkiezingen, Johan Modastraat 6, 9671 CD
Winschoten
Vaststelling Beleidsregels terug-en invordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Oldambt 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft op 19 december 2017
de ‘Beleidsregels terug-en invordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Oldambt 2018’
vastgesteld.
Dit collegebesluit treedt in werking per 1 januari 2018.
De ‘Beleidsregels terug-en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldambt 2015’ zijn
per genoemde datum door het college ingetrokken.
De beleidsregels zullen openbaar bekend worden gemaakt via het elektronisch gemeentelijk
informatieblad en de landelijke regelingenbank (www.wetten). Dit ter voldoening aan de wettelijke
publicatieplicht.
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Vergadering raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte op 15 januari 2018
De raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte vergadert op maandag 15 januari 2018 om 20.00 uur in
Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten. Deze vergadering is openbaar en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te wonen.
De voorlopige agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
a.
12.
13.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Bespreking onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie van de gemeente Oldambt
inzake Plan Poststraat Scheemda.
Presentatie inzake programma inpassing zonneparken en kleine windmolens.
Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Winschoten – Renselkade
e.o.’ (woningbouw en historische haven).
Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan ‘verlegging gasleidingen’.
Raadsvoorstel inzake Nota van uitgangspunten Omgevingsplan Bad Nieuweschans.
Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Verlengde Ekamperweg 1,
Oostwold.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Voortgang diverse projecten.
Poort van Winschoten
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

Vergadering raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen op 16 januari 2018
De raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen vergadert op dinsdag 16 januari 2018 om 20.00 uur
in Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten. Deze vergadering is openbaar en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te wonen.
De voorlopige agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Afscheid huidige kinderdichter Elianne Kiers en installatie nieuwe kinderdichter Sky
Bakker uit Scheemda.
Presentatie door de heer Wim de Visser, algemeen directeur van de SVOBE scholen
op Sint Maarten.
De heer De Visser zal de commissie informeren over de huidige situatie op Sint
Maarten en over de wijze waarop het geld wordt besteed dat de gemeente heeft
gedoneerd.
Raadsvoorstel inzake Brede School Scheemda.
Raadsvoorstel inzake de nota ‘De vangnetuitkering voor 2017’.
Raadsvoorstel inzake aangaan gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.
Voortgang diverse projecten.
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.
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U kunt inspreken op punten die op de agenda van de commissie staan én op punten die niet op de agenda
staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Voor punten die zowel voor een
commissievergadering als voor een raadsvergadering worden geagendeerd, geldt het inspreekrecht alleen bij
de commissievergadering.
Volgens de Verordening op de Raadscommissies krijgt elke spreker maximaal vijf minuten het woord en
verdeelt de voorzitter de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers per
vergadering zijn. De commissie kan hier ter vergadering van afwijken.
Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de vergadering, aanvragen bij de secretaris van de commissies, mevrouw
Heidi Drijfhout, telefoon 0597 - 48 20 14. U kunt ook mailen: griffie@gemeente-oldambt.nl, graag 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
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
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
voornemen

Puister, M.
Stuivenberg, J.
Cristescu, L.
Tinӑ, M.

24-04-1986
02-05-1987
11-03-1993
29-10-1995

Iepenlaan 21, Winschoten
Trekweg 67, Winschoten
Venne 80, Winschoten
Venne 80, Winschoten

10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend
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.
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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.
Geslachtsnaam en
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
besluit

Janas, L.K.
Janas, L.I.
van Triest, R.J.J.
Spierings, M.

04-01-1989
07-03-2014
03-05-1982
23-04-1984

Renselkade 3, Winschoten
Renselkade 3, Winschoten
H.J. Siemonsstraat 31,
Finsterwolde

29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
13-12-2017

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend
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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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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