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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:
31/10/2018, slopen Booneschanskerbrug, Hamdijk nabij 12, 9693 TD Bad Nieuweschans;
02/11/2018, slopen voormalig fabriekspand, Nassaustraat 101-103, 9675EN Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
26/10/2018, bouwen houten berging en carport, Hoofdstraat 89, 9686VG Beerta;
29/10/2018, vergroten/uitbreiden woning, Verlengde Kloosterlaan 13, 9675 TV Winschoten;
30/10/2018, realiseren uitweg, Iepenlaan 37, 9674 BL Winschoten;
30/10/2018, kappen zilverspar, Hoofdweg 34, 9684 CH Finsterwolde;
31/10/2018, tijdelijk plaatsen zeecontainers (geluidsscherm), Ontsluitingsweg, Winschoten, WST E 2805;
31/10/2018, bouwen opslagloods, Hoofdweg 151 A, 9681 AD Midwolda;
31/10/2018, vervangen Booneschanskerbrug, Hamdijk nabij 12, 9693TD Bad Nieuweschans;
31/10/2018, kappen eenentachtig (81) Noorse Dennen, Oudewerfslaan, Winschoten;
31/10/2018, gewijzigd uitvoeren woning, Julianalaan 8, 9682 PV Oostwold;
01/11/2018, kappen krulwilg, Langakkerschans 15, 9693 AW Bad Nieuweschans;
02/11/2018, kappen berk, Ludensweg 58, 9675 AR Winschoten;
02/11/2018, plaatsen dakkapel, Klinkerweg 98, 9684 AH Finsterwolde.
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:
29/10/2018, kappen treurwilg, Het Boschplein 2, 9671 GB Winschoten;
29/10/2018, kappen drie lindes (legalisatie), Verlengde Kloosterlaan 3, 9675 TV Winschoten;
29/11/2018, bouwen woning, Brouwhuis 2, 9675 RK Winschoten;
01/11/2018, vergroten garage, Grintweg 72, 9675 HL Winschoten;
02/11/2018, bouwen woning, Anholt 12, 9685 HB 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.
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:
-T.C.W. Oudemans en H.M. Oudemans-Van Straaten, groepsaccomodatie ‘De Huningaheerd’, Hoofdstraat 153,
9686 VH Beerta;
-Cozuy Place, oprichtingsmelding, Carolieweg 4 9671 AD Winschoten.

Verkeersbesluit tot het afsluiten van een parkeerterrein bij het Midwolderbos (gelegen aan de Hora
Siccamaweg) en bij het Emergobos (gelegen aan de Emergoweg)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge de Wegenverkeerswet 1994,
bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen tot het afsluiten van parkeerterreinen bij het Midwolderbos
en het Emergobos.
Het verkeersbesluit waarin de wijziging juridisch is vastgelegd ligt in het gemeentehuis van de gemeente
Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten, ter inzage van 8 november 2018 t/m 19 december 2018.
Ter inzage liggende stukken:
zie ter inzagelegging algemeen.
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Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op maandag 12 november 2018 om 18.15 uur in Halte Democratie, Havenkadewest 1 te Winschoten. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.
De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Inspreekrecht burgers met betrekking tot de agendapunten 4a en 4b.

1.
2.
3.
4.
a.
b.
5.

Onderwerpen ter besluitvorming met debat
e
Raadsvoorstel inzake de 2 Besluitvormende BestuursRapportage 2018.
Raadsvoorstel inzake de Programmabegroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022.
Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op agendapunten 4a en 4b. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter
verdeelt de spreektijd evenredig over de insprekers wanneer er meer dan zes insprekers zijn.
Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de vergadering, per mail aanvragen bij griffier Jelte van der Meer:
jelte.vandermeer@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

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 het evenement ‘Kerstmarkt’ in de Zelfmakerij te Oostwold op 21december
en 22 december 2018 van 14.00 uur tot 21.00 uur.
Bevestiging van de melding van het evenement ‘5-jarig bestaan Brooklyn Mode’, Langestraat 83 te
Winschoten op 2 november 2018 van 18.00 uur tot 23.00 uur.
Ontheffing voor het plaatsen van kerstbomen in de Torenstraat, bij de Rabobank, naast de Randstede,
naast de Jumbo en bij kapsalon De boer in Scheemda in de periode van 6 december t/m 30 december
2018.
Ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 6 reclamedriehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold,
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 4 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve
van De Klinker, Expeditie Eiland van 9 november t/m 16 november 2018.
Vergunning voor het houden van het evenement ‘Shoah herdenking’ in Winschoten op 31 oktober 2018 van
18.45 tot 21.00 uur.
Vergunning voor het houden van het evenement ‘Allerzielen Winschoten’ in Winschoten op 4 november
2018 tussen 17.30 uur en 20.30 uur.
Vergunning voor het houden van het evenement ‘Midwinterwol 2018’ in manege De Dollard, Oostereinde 26
te Winschoten op 14 en 15 december 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Geen bezwaar voor het aanbrengen van feestverlichting in de bomen aan de voorzijde van het
Klokkengieterijmuseum, Provincialeweg Heiligerlee in de periode 8 december t/m 31 december 2018.
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Bevestiging van de melding van het evenement ‘Lichtjesavond Finsterwolde’ op de begraafplaats aan de
C.G. Wiegersweg in Finsterwolde op 9 november 2018 van 18.00 uur tot 20.00 uur.
- Ontheffing verruiming openings- en schenktijden tijdens Oudejaarsnacht in de inrichting Lagelaan 1 te
Westerlee (Boshuis).
- Ontheffing verruiming openings- en schenktijden tijdens Oudejaarsnacht in de inrichting Kastanjelaan 36 te
Winschoten (speeltuingebouw).
.
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

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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