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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:
28/05/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Zamenhofstraat 12, 9693 AT Bad Nieuweschans;
29/05/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Hermelijnlaan 152, 9675 KX Winschoten.
30/05/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Dr. Oortwijn Botjeslaan 19, 9681 GA Midwolda;
30/05/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Trekweg 32, 9674 GC Winschoten
31/05/2018, uitvoeren sloopwerkzaamheden t.b.v. renoveren zestien woningen naar 0-op-de-meter, Elzenlaan
18 t/m 32 en Iepenlaan 38 t/m 52 (even), resp. 9674 BR en 9674 BN Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
28/05/2018, bouwen woning, Schoolstraat 6, Finsterwolde, kadastraal FSW H 1826;
28/05/2018, kappen blauwspar, Voorstraat 43, 9693 EE Bad Nieuweschans;
29/05/2018, aanbrengen rolluiken, Langestraat 44, 9671 PH Winschoten;
30/05/2018, kappen kastanja, twee essen en 6 zilverabelen, Hoofdweg West 35, 9944 EA Nieuwolda;
31/05/2018, herstellen/restaureren Rijksmonument, Hoofdweg 87, 9678 PH Westerlee;
31/05/2018, uitvoeren bouwwerkzaamheden t.b.v. renoveren zestien woningen naar 0-op-de-meter, Elzenlaan
18 t/m 32 en Iepenlaan 38 t/m 52 (even), resp. 9674 BR en 9674 BN Winschoten;
31/05/2018, kappen esdoorn, Langeweg 31, 9679 HM Scheemda;
03/06/2018, realiseren uitweg, Hoofdstraat 109, 9944 AD Nieuwolda.
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.
Ingediende aanvraag vergunning tot opgraving van overledene (art. 29 Wet op de lijkbezorging)
22/05/2018, vergunning tot het doen opgraven van het stoffelijk overschot van wijlen:
Naam
Albert Tammo van der Laan
Geboortedatum 10 mei 1928 te Winschoten
Overleden
14 juni 1989 te Groningen
Begraven op
20 juni 1989 op de begraafplaats Acacialaan te Winschoten, afdeling AG vak 5 rij 5
nr. 100
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Beschikte aanvragen omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
28/05/2018, realiseren uitweg, Julianastraat 95, 9686 NN Beerta;
28/05/2018, realiseren uitweg, Gasthuislaan 13 A, 9679 AS Scheemda;
29/05/2018, renoveren begane grondvloer, Mr. Jan Freseman Viëtor-straat 9, 9671 CN Winschoten;
29/05/2018, bouwen loods, Scheemdermeersterweg 34 A, 9679 TP Scheemda;
29/05/2018, kappen es, Beverhof 183, 9675 NM Winschoten;
29/05/2018, kappen wilg, Klinkerweg 62, 9684 AG Finsterwolde;
29/05/2018, kappen wilg, Nieuwe Meerlandseweg 4, 9684 VP Finsterwolde;
29/05/2018, kappen berk, Irisstraat 28, 9679 GD Scheemda;
29/05/2018, kappen conifeer, Beertsterweg 56, 9675 CZ Winschoten;
30/05/2018, kappen kastanje, Zuiderveen 11, 9674 HA Winschoten;
31/05/2018, verbreden uitweg, Klinkerweg 9, 9684 AA Finsterwolde.
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 bouwen van een bedrijfsloods op het perceel Grotelant 1, 9679 VA Scheemda, kadastraal SDA I 1086.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 juni 2018.
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Zuiderveen 44 Winschoten’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat de gemeenteraad
van Oldambt bij besluit van 28 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Zuiderveen 44 Winschoten’ heeft vastgesteld.
Het doel van dit bestemmingsplan is het bedrijf Reer aan het Zuiderveen in Winschoten een passende
bestemming te geven. Het nu ter plaatse geldende bestemmingsplan geeft voor het perceel een bestemming
‘bedrijf’. Het sloopbedrijf is conform de bestemming, maar de verkoop van nieuwe bouwmaterialen is niet in het
bestemmingsplan opgenomen. Omdat dit wel een belangrijk onderdeel is geworden van de bedrijfsvoering moet
dit ook in het bestemmingsplan worden opgenomen.
Het besluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen, tijdens openingstijden, vanaf 7 juni 2018
gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Oldambt. Het bestemmingsplan 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.1895.01BP0008-0401. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te
raadplegen.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen dit besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage door:
- een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig
artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tot de gemeenteraad te wenden;
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn. Een
ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het mogelijk de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
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De inwerkingtreding van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het
indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
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:
-

-

-

-

Evenementenvergunning voor het houden van een Voetbalkamp op het terrein Mr. D.U. Stikkerlaan 1A te
Winschoten op 2 en 3 juni 2018 van 09.00 uur tot 16.00 uur.
Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 10 reclamedriehoeksborden (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 RTV Noord van 13 juni t/m 26 juni 2018.
Vergunning voor het houden van een metworsten en aardbeien verkoopactie in Nieuw Scheemda en ’t
Waar op 14 juni 2018.
Bevestiging van de melding van het evenement ‘Verenigingskampioenschap Maaien’ op het grasland op de
hoek Pastorieweg en Oude Rijksweg te Scheemda op 9 juni 2018 van 09.00 uur tot 16.00 uur.
e
Vergunning voor het houden van het evenement ‘72 Winschoter Avond Wandel Vierdaagse’ in de periode
4 - 8 juni 2018. De te lopen routen liggen in Winschoten en Heiligerlee.
Vergunning voor het houden van het evenement ‘Samenloop voor hoop Oldambt’, op 2 en 3 juni 2018 in
Blauwestad, op Cantharel en Elfenbank.
Ontheffing artikel 87 RVV 1990 voor het rijden met een tractor met aanhangwagen voor het vervoeren van
personen tijdens evenementen in de gemeente Oldambt in de periode 15 maart 2018 tot 15 december
2018.
Twee vergunningen voor het verkopen van bloemen op vrijdag 8 juni 2018 tussen 10.00 uur en 21.00 uur
vanaf een standplaats aan het Oldambtplein in Winschoten
Vergunning voor het houden van het evenement ‘Grunnegerlaand Classic Rally’ op 9 juni 2018, start om
09.31 uur vanaf Marktplein Winschoten.
Ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 8 reclamedriehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold,
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 8 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve
van Waterweekend Blauwestad van 4 juni t/m 18 juni 2018.
Ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 10 reclamedriehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold,
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 8 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve
van Waterweekend Blauwestad van 4 juni t/m 18 juni 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
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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-

Adres

Datum
voornemen

Uitschrijving
wegens
vertrek naar

Voorletters

datum

Kats, J

21-04-1986

Vossenkamp 330,
Winschoten

06-06-2018

Israël

Mateo Caldera, Y.

20-12-1991

St. Vitusstraat 4, Winschoten

06-06-2018

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.
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Vergadering raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte op 11 juni 2018
De raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte vergadert op maandag 11 juni 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.
a.
b.
9.
10.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Raadsvoorstel inzake zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 2019.
Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan ‘Midwolda-Oostwold’.
Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Zonneweide Finsterwolde.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Voortgang diverse projecten.
Poort van Winschoten
Brede School Scheemda
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

Vergadering raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen op 12 juni 2018
De raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen vergadert op dinsdag 12 juni 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.
12.
13.
14.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Presentatie directeur GGD inzake positionering GGD.
Raadsvoorstel inzake positionering GGD.
Raadsvoorstel inzake jaarrekening Volkskredietbank 2017.
Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting Volkskredietbank 2019.
Raadsvoorstel inzake jaarrekening en begroting Publieke Gezondheid en Zorg.
Raadsvoorstel inzake structurele verhoging bijdrage Veiligheidshuis Groningen.
Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2017 en beleidsbegroting 2019 Veiligheidsregio
Groningen.
Ingekomen stukken en mededelingen
Voortgang diverse projecten.
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

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.
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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

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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