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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) is ontvangen:
18/10/2018, slopen boerderij, Kerkelaan 4, 9944 BJ Nieuwolda.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
19/10/2018, bouwen woning, Anholt 12, 9685 HB Blauwestad;
21/10/2018, kappen ruwe berk, Gasthuislaan 18, 9679 AS Scheemda;
21/10/2018, uitvoeren werkzaamheden (slopen fundering), Hoofdweg 76, 9684 CJ Finsterwolde;
22/10/2018, kappen es, Vossenkamp 299, 9675 KG Winschoten;
22/10/2018, plaatsen carport, Vechtstraat 2, 9673 EJ Winschoten;
23/10/2018, realiseren uitweg, Leeuwerik 36, 9685 AG Blauwestad;
23/10/2018, kappen moerascypres, A.J. Romijnweg 8, 9672 AH Winschoten;
23/10/2018, kappen spar, Zuiderringdijk 10, 9682 VL Oostwold;
24/10/2018, bouwen woning, Molenstraat 74, 9679 KD Scheemda, en kappen boom, Molenstraat 72, 9679 KD
Scheemda;
24/10/2018, plaatsen dakkapel (voorzijde), K. Doormanlaan 140, 9675 CK Winschoten;
24/10/2018, plaatsen zonne-energiesysteem voor eigen behoefte (terrein), H.M. Brouwerstraat 1, 9672 AG
Winschoten;
24/10/2018, plaatsen zonnepanelen, Achterstraat 13, 9693 CX Bad Nieuweschans;
25/10/2018, realiseren uitweg, Kloostergang 78, 9675 RE Winschoten;
25/10/2018, kappen kersenboom, Elandhof 106, 9675 JK Winschoten;
25/10/2018, realiseren pizzeria/ijssalon (verbouwen en aanbrengen reclame), Hoofdstraat 12, 9693 AG Bad
Nieuweschans;
26/10/2018, kappen twee populieren, Prunuslaan 44, 9944 AT Nieuwolda.
De aanvragen worden 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:
22/10/2018, kappen conifeer en een spar, Bovenburen 80, 9675 HH Winschoten;
23/10/2018, kappen drie eiken (bij het spoor), Hazelaarstraat 55, 9674 BJ Winschoten;
23/10/2018, kappen elf bomen (als zodanig door de gemeente herkenbaar gemerkt), diverse locaties, Beerta,
Nieuw-Beerta en Bad Nieuweschans;
23/10/2018, kappen linde, P. van Dijkstraat 1, 9672 AJ Winschoten;
24/10/2018, kappen linde, Lindelaan 30, 9674 BW Winschoten;
25/10/2018, kappen elf populieren, tegenover Zuiderweg 2, 9681 BM Midwolda, MWD M 2350;
25/10/2018, bouwen woning, Cantharel 55, 9685 EB Blauwestad.
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.
Rectificatie
In de publicatie van 24 oktober 2018 stond vermeld dat op 19 oktober 2018 de omgevingsvergunning voor het
kappen van een linde, Lindelaan 22, 9674 BW Winschoten, naar de aanvrager is verzonden.
De omgevingsvergunning is verzonden op 22 oktober 2018.
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:
- Cozy Place, oprichtingsmelding, Carolieweg 4, 9671 AD Winschoten.
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Midwolda-Oostwold’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het
bestemmingsplan ‘Midwolda-Oostwold’ onherroepelijk is geworden.
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Oldambt heeft het bestemmingsplan voor
een termijn van 6 weken ter inzage gelegen, waarbij de mogelijkheid is geboden om hiertegen beroep in te
stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Tegen het bestemminsplan is geen beroep ingesteld.
U kunt het bestemmingsplan inzien in het gemeentehuis van Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten
tijdens de openingstijden van het Klanten Contact Centrum.
Het bestemmingsplan is tevens digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl
U kunt het bestemmingsplan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het
bestemmingsplan ‘Midwolda-Oostwold’ is: NL.IMRO.1895.21BP0001-0401. Ook de planbestanden zijn hier
digitaal te raadplegen.
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Bestemmingsplan ‘Winschoten-Parkwijk, Bloemenbuurt, Zeeheldenbuurt en Stadspark’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het
bestemmingsplan ‘Winschoten-Parkwijk, Bloemenbuurt, Zeeheldenbuurt en Stadspark’ gewijzigd is vastgesteld.
Het betreft de actualisatie van de nu geldende bestemmingsplannen.
De zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan zijn verwerkt in het bestemmingsplan. De zienswijzen hebben
geleid tot wijzigingen.
Wijzigingen
In het vastgestelde plan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
- Naar aanleiding van de zienswijze van het waterschap zijn alle gronden die door het waterschap zijn
aangewezen als kern- en beschermingszone van de regionale waterkering beschermd met een
dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering”.
- Voor het gedeelte van het Oldambtmeer waar fysiek water aanwezig is, is de bestemming gewijzigd van
“Natuur” naar “Water”. Ook is de functie waterberging opgenomen in de doeleindenomschrijving.
- De belemmeringenstrook van de dubbelbestemming "Leiding- Gas" is naar aanleiding van de zienswijze van
de Gasunie aangepast tot 4 meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding.
- De aanduiding “Geluidszone – spoor” is verwijderd. Het planologische aandachtsgebied van het spoor is 100
meter en valt buiten het plangebied van dit bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan ‘Winschoten-Parkwijk, Bloemenbuurt, Zeeheldenbuurt en Stadspark’ ligt vanaf 1
november 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunnen worden bekeken in het gemeentehuis van
Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur. Tevens kan een
mondelinge toelichting worden verkregen.
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.1895.08BP0001-0401.
Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.
Beroep
Er bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om gedurende 6 weken vanaf de datum van
terinzagelegging beroep tegen het bestemmingsplan in te stellen bij de Raad van State, afdeling
bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 AE Den Haag.
Belanghebbenden zijn degenen die een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend en
diegenen die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest om te reageren op het
ontwerpplan. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking.
Het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling. Dan treedt het plan in ieder geval niet eerder in
werking dan nadat een beslissing op dat verzoek is genomen.
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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Polderweg 28, 9682 XS Oostwold
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 bouwen van een hangar
op het perceel Polderweg 28, 9682 XS Oostwold.
Door de gemeenteraad is op 15 oktober 2018 een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven ten
behoeve van het bouwen van een hangar op het perceel Polderweg 28 te 9682 XS Oostwold.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing. De aanvraag, het
ontwerpbesluit, de bijbehorende stukken en de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen liggen met ingang
van 1 november 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de
openingstijden.
Het project 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.1895.01OV0017-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal
te raadplegen.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het
desbetreffende ontwerpbesluit en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen kenbaar maken en
wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten. Er
kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak daarvoor en
voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000.
Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens
belanghebbende te zijn.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, A.J. Romijnweg 47 B Winschoten (milieu)
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning (milieu) te verlenen voor een
oprichtingvergunning voor de productie van snoepgoed voor promotionele doeleinden en gezonde snacks voor
paarden op het perceel A.J. Romijnweg 47 B, 9672AH Winschoten.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 november 2018
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende
ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671
CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak
daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000.
Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn.
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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Papierbaan 21, 50 B en C Winschoten (milieu)
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning (milieu) te verlenen voor een oprichtings
vergunning voor het bestaande afvalverwerkingsbedrijf op het perceel Papierbaan 21 en 50 B en C, 9672 BG,
resp. 9672 BH Winschoten.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 november 2018
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende
ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671
CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak
daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000.
Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn.

Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat zij een beslissing
hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een pluimveebedrijf
op het perceel Polderweg 21, 9682 XS Oostwold.
De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994
(Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 14 niet wordt overschreden, geldt de
vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat de verandering van de
pluimveehouderij niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het maken van een
mieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de
opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 november 2018 gedurende zes weken tijdens
kantooruren ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene
wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit
een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden
kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve
waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, in dit geval de procedure voor een
omgevingsvergunning.
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Oldambt via het telefoonnummer
(0597) 48 20 00.
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Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat zij een beslissing
hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het uitbreiden van jachthaven
Reiderhaven met extra ligplaatsen en het ontwikkelen van verblijfsrecreatie Reiderpark op het perceel
Hoofdstraat 9, 9686 VE Beerta.
De beoogde activiteiten, uitbreiding van een jachthaven en het winnen van oppervlaktedelfstoffen uit de
landbodem, staan vermeld in onderdeel D, categorie 10 en 16.1 van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van categorie 16.1 niet wordt overschreden,
geldt de vormvrije m.e.r-beoordelingsplicht. De drempelwaarde van categorie 10 wordt wel overschreden,
hiervoor geldt een m.e.r-beoordelingsplicht. Omdat voor beide beoordelingen dezelfde eisen gelden, zijn deze
in één besluit samengevoegd. Uit de (vormvrije)m.e.r-beoordeling blijkt dat er geen significante gevolgen voor
het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport
rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde (vormvrije) m.e.r-beoordeling.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 november 2018 gedurende zes weken tijdens
kantooruren ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten, Johan Modastraat 6, 9761 CD te Winschoten
Een vormvrije m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit
besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.
Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke
procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, in dit geval de procedure
voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.
Voor informatie over deze beslissing kan contact worden opgenomen met de gemeente Oldambt via het
telefoonnummer: (0597) 48 20 00.

Raadscommissie BMR
De voor maandag 5 november geplande raadscommissievergadering BMR gaat niet door.
Op dinsdag 6 november is er een gecombineerde raadscommissievergadering SWI/BMR.
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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:
-

Vergunning voor het innemen van een standplaats met een informatiekraam tussen de Hema en The
Readshop aan de Langestraat te Winschoten op 5 januari 2019 van 08.00 uur tot 17.00 uur.
- Vergunning voor het houden van een Kickboksgala in de Eextahal, Plantsoenlaan19 te Scheemda op 27
oktober 2018 van 15.00 uur tot 23.30 uur.
- Vergunning voor het houden van een ‘Drive-in-bioscoop’ op het terrein achter de Formido, Beertsterweg 27
Winschoten op 27 oktober 2018 van 18.30 uur tot 24.00 uur.
- Vergunning voor het organiseren van activiteiten in de binnenstad van Winschoten, waaronder livemuziek,
straattheater, een kindertrein en een draaimolen tijdens de Winkelweek van 25 oktober t/m 3 november
2018.
- Vergunning voor het houden van de Sinterklaasintocht in de haven achter supermarkt COOP aan de
Bovenlandenstraat te Beerta met aansluitend een tocht door Beerta zelf op 18 november 2018 van 13.00
uur tot 17.00 uur.
- Ontheffing voor het gebruik van gemeentegrond door het plaatsen van containers en units op het grasveld
nabij Beatrixstraat 10 te Oostwold van 19 november 2018 t/m 8 februari 2019.
- Vergunning voor het innemen van een standplaats met een informatiekraam voor het gemeentehuis,
Langestraat 11 te Winschoten op 10 december 2018 van 12.00 uur tot 17.00 uur.
- Ontheffing voor het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van drie containers op de parkeerplaats
nabij Langakkerschans 15 B te Bad Nieuweschans voor de periode van 25 oktober t/m 30 april 2019.
.
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
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
voornemen

Kryży, A.M.

06-02-1992

Beukenlaan 56, Winschoten

31-10-2018

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Polen

Kryży, B.

11-12-2012

Beukenlaan 56, Winschoten

31-10-2018

Polen

Melissen, J.C.

04-11-1953

Stationsstraat 11,

31-10-2018

België

Bad Nieuweschans

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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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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