Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 36 | 5 september 2018 | nummer 36

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:
29/08/2018, verwijderen asbesthoudende golfplaten, Zuiderveen 46, 9673 TB Winschoten;
29/08/2018, verwijderen asbesthoudende dakplaten, Garst 85, 9673 AC Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
28/08/2018, kappen els, Vossenkamp 219, 9675 KG Winschoten;
29/08/2018, kappen vijfentwintig abelen, drie eiken, een els en een es, Winschoterdiep thv Wezellaan en
Otterlaan, Winschoten (kadastraal WST A 4481);
29/08/2018, kappen kastanjeboom, Hoofdstraat 120, 9944 AJ Nieuwolda;
29/08/2018, bouwen vrijstaande woning, Cantharel 55, 9685 EB Blauwestad;
30/08/2018, kappen linde, Lindelaan 22, 9674 BW Winschoten;
31/08/2018, kappen drie eiken (bij het spoor), Hazelaarstraat 55, 9674 BJ Winschoten;
31/08/2018, kappen elf bomen (als zodanig door de gemeente herkenbaar gemerkt), diverse locaties, Beerta,
Nieuw-Beerta en 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.

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 woongebouw bestaande uit twee appartementen, Engelstilstraat 133, 9671 JW
Winschoten. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 oktober 2018.
- Het verbouwen van een bedrijfshal (aanbrengen verdiepingsvloer), Haven Zuidzijde 9, 9679 TD Scheemda.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 oktober 2018
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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:
-

Autoservice Lamain, oprichting, A.J. Romijnweg 47A, 9672 AH Winschoten;
Stal Vries Nieuwolda, verandering, Hoofdstraat 9, 9944 AA Nieuwolda;
H. de Vries BV, oprichtingsmelding, Koevenne 4, 9679 VG Scheemda;
Steenhuis Onroerendgoed, veranderingsmelding, Haven Zuidzijde 9, 9679 TD Scheemda.

Openbare bekendmaking Aanwijsbesluit toezichthoudende ambtenaren, cluster Ruimtelijke Zaken
Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oldambt hebben op 1 juli 2014 besloten
de bevoegdheden voor het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren over te dragen aan de
leidinggevenden, zijnde de clustermanagers en teamleiders.
Op 30 augustus 2018 heeft de Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving besloten ambtenaren aan te
wijzen conform hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
Het aanwijsbesluit is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl.
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.
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:
-

Vergunning voor het houden van de ‘BBQ Esdoornlaan Westerlee’ op een gedeelte van de Esdoornlaan in
Westerlee op 8 september 2018 van 17.00 uur tot 23.00 uur;
Vergunning voor het houden van de ‘Burendag Torenstraat Beerta’ in een gedeelte van de Torenstraat in
Beerta op 22 september 2018 van 15.00 uur tot 17.00 uur;
Bevestiging van de melding van het houden van een muzikale rondgang in Midwolda op 10 september
2018 van 18.30 uur tot 20.00 uur;
Bevestiging van het houden van een kinderspelweek in en om Dorpshuis ’t Trefpunt in de periode 27 t/m 31
augustus 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur;
Bevestiging van de melding van het houden van een Buurt bbq Elfenbank 37A te Blauwestad op 15
september 2018 van 15.00 uur tot 22.00 uur;
Vergunning voor het houden van het ‘Boerenerffestival’ op 8 september 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur
op Reinste Abdenaweg 1 Midwolda.
.

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 raadscommissies Samenleving, Werk en Inkomen & Bestuur, Middelen en Ruimte op 10
september 2018

De gecombineerde vergadering van de raadscommissies Samenleving, Werk en Inkomen & Bestuur,
Middelen en Ruimte vindt plaats op maandag 10 september 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.
a.
b.
11.
12.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Raadsvoorstel inzake jaarrekening Synergon 2017.
Raadsvoorstel inzake concept gewijzigde begroting 2018 en concept
begroting 2019 Afeer.
Raadsvoorstel inzake Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2019 en verlenging Integraal
Veiligheidsplan 2016-2018.
Raadsvoorstel inzake ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) GR Publieke
Gezondheid & Zorg (onder voorbehoud tijdige beschikbaarheid raadsvoorstel).
Raadsvoorstel inzake aanpassen excessenregeling in Welstandsnota.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Voortgang diverse projecten.
Poort van Winschoten
Brede School Scheemda
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

Dinsdag 11 september reservedatum
In principe komt de geplande vergadering van de commissie Samenleving, Werk en Inkomen op dinsdag 11
september 2018 te vervallen. Maar mocht de agenda voor de vergadering op 10 september niet tijdig
afgehandeld zijn, dan wordt deze vergadering op 11 september voortgezet.
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
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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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