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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:
08/06/2018, slopen woning, Julianalaan 8, 9682 PV Oostwold;
15/06/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Esdoornlaan 1, 9674 CE Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
08/06/2018, bouwen geitenstal, Zuiderveen 25, 9674 TA Winschoten;
08/06/2018, revitaliseren tankstation (luifel/reclame), Nassaustraat 67, 9675 EN Winschoten;
08/06/2018, kappen boom, Dr. Oortwijn Botjeslaan 168, 9681 GJ Midwolda;
10/06/2018, bouwen woning, Reiderwolderpolder 27, 9684 TK Finsterwolde;
11/06/2018, realiseren dagopvang, Venne 149, 9671 ES Winschoten;
11/06/2018, bouwen woning, Scheepsmeter 18, 9685 CA Blauwestad;
11/06/2018, bouwen schuur en plaatsen erfafscheiding, Leestraat 9, 9677 RM Heiligerlee;
13/06/2018, kappen fladderiep (steeliep), Herman Gorterstraat 9, 9673 HK Winschoten;
15/06/2018, bouwen woning, Cantharel 48, 9685 EB Blauwestad;
15/06/2018, bouwen woning, Leeuwerik 26, 9685 AG Blauwestad.
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.
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Beschikte aanvragen omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
12/06/2018, kappen spar, Klinkerweg 118, 9684 AH Finsterwolde;
12/06/2018, kappen es en populier, Hamrikkerweg 90, 9943 PC Nieuw Scheemda;
12/06/2018, kappen populier, Hoofdweg Oost. 9944 BV Nieuwolda;
12/06/2018, kappen twee elzen, Vossenkamp 139, 9675 KD Winschoten;
13/06/2018, plaatsen erfafscheiding, Vondellaan 73 B, 9673 JB Winschoten;
15/06/2018, vervangen bewegwijzering en reclame-items, Beertsterweg 1, 9672 BE 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.
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:
- Agro Service Tuenter, uitbreiden geitenhouderij, Zuiderveen 25, 9674 TA Winschoten;
- Aldi Drachten, veranderen inrichting, Heemskerkstraat 55, 9675 BN Winschoten;
- ’s Gravendijk machine service, oprichten bedrijf, Grotelant 1, 9679 VA Scheemda.

Openbare bekendmaking gewijzigde Klachtenregeling en Aanwijzingsbesluit gemeente Oldambt
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oldambt, ieder voor zover
het zijn bevoegdheden betreft, hebben op 12 juni 2018 besloten tot wijziging van de Klachtenregeling en het
Aanwijzingsbesluit Klachtencoördinatoren en Mediators gemeente Oldambt.
In hoofdstuk 9 van de Awb staan de regels hoe een bestuursorgaan een klacht dient af te handelen. Deze
regeling moet als aanvulling worden gezien, naast de regels van de Awb. De regeling geeft regels over hoe
binnen de organisatie uitvoering gegeven wordt aan het klachtenrecht.
De wijziging van de Klachtenregeling betreft een verheldering van de interne procedure bij binnenkomst van
een schriftelijke klacht. De wijziging van het Aanwijzingsbesluit betreft een verandering in aangewezen
personen en functies.
Dit besluit met de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen kosteloos tijdens kantooruren ter
inzage op het gemeentehuis in Winschoten, alwaar tevens een mondelinge toelichting op dit besluit kan worden
verkregen.
Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van deze besluiten verkrijgen.
De gewijzigde Klachtenregeling en het gewijzigde Aanwijzingsbesluit Klachtencoördinatoren en Mediators
gemeente Oldambt zijn tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl. Dit besluit treedt in
werking de dag na die van bekendmaking.
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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 open dag bij de brandweerkazerne, Molenweg 2 te
Winschoten op 23 juni 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Ontheffing voor het plaatsen van 5 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten en 2 reclamedriehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold,
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar ten behoeve van Meertens Meubelen Veendam van 19 juni t/m 3
juli 2018.
Bevestiging van de melding van het houden van een zomeravondconcert voor supermarkt Jumbo op het
Vredenhovenplein te Scheemda op 12 juli 2018 van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van patat, snacks, ijs, frisdrank, koffie
en thee nabij strand Zuid in Blauwestad voor de periode van 15 juni t/m 15 september 2018.
Evenementenvergunning voor het houden van het ‘ Waterweekend Blauwestad’ bij de Reiderhaven te
Beerta op 16 juni en 17 juni 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Evenementenvergunning voor het houden van het ‘Husse Doggy Event’ bij de kinderboerderij aan
Bovenburen 96, Winschoten op zondag 24 juni 2018 tussen 10.00 uur en 17.00 uur.
Evenementenvergunning voor het houden van een ‘Oldtimer treffen’ op een terrein aan Beertsterweg 27,
Winschoten op zondag 24 juni 2018 tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
Ontheffing als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken bij ‘Kunst om de Koele’aan de
Beertsterplas in Beerta.
Ontheffing als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken tijdens het evenement Open
NK Beach Soccer aan het strand Oldambtmeer in Midwolda.
Ontheffing als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken tijdens het evenement
Beachvolleybaltoernooi in manege Menterwolderuiters in Nieuwolda.

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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Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op maandag 25 juni 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.
a.
b.
4.
5.
6.
7.

f.

Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat
Raadsvoorstel inzake jaarrekening Volkskredietbank 2017.
Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting Volkskredietbank 2019.
Raadsvoorstel inzake structurele verhoging bijdrage Veiligheidshuis Groningen.
Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2017 en beleidsbegroting 2019 Veiligheidsregio
Groningen.
Raadsvoorstel inzake Meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen 2018-2021.
Raadsvoorstel inzake wijziging programmaindeling en programma totalen begroting
2018 en Meerjarenraming 2019-2021.
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

a.
b.
c.
d.1
d.2
e.

Onderwerpen ter besluitvorming met debat
Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2017.
e
Raadsvoorstel inzake de 1 Besluitvormende BestuursRapportage 2018.
Raadsvoorstel inzake zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 2019.
Raadsvoorstel inzake positionering GGD.
Raadsvoorstel inzake jaarrekening en begroting Publieke Gezondheid en Zorg.
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

8.
a.1
a.2
b.
c.
d.
e.

9.

10.

Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad.
De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 14 mei 2018 en 28 mei 2018 worden
geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 juli 2018.
Actualiseren toezeggingenlijst raad.
Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Vragenuurtje raad.

Sluiting van de vergadering.

U kunt alleen inspreken op agendapunten die niet eerder zijn besproken tijdens een commissievergadering.
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 plaatsvervangend griffier Heidi Drijfhout,
telefoon (0597) 48 20 14. U kunt ook mailen: griffie@gemeente-oldambt.nl 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
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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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