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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:
22/01/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Leestraat 5, 9677 RM Heiligerlee.
23/01/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Charlottestraat 26, 9693 BN Bad Nieuweschans;
23/01/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Trekweg 57, 9674 GD Winschoten;
23/01/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Schoolstraat 5, 9686 NA Beerta;
24/01/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Ulsda 5, 9686 XW Beerta;
24/01/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, L. Stekstraat 21, 9688 RP Drieborg;
25/01/2018, verwijderen asbesthoudende golfplaten, Modderland 5, 9684 EM Finsterwolde;
26/01/2018, verwijderen asbesthoudende golfplaten, Torenstraat 7, 9686 SM Beerta;
26/01/2018, slopen garage, Hoethslaan 36, 9681 CM Midwolda;
27/01/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Oostereinde 49, 9675 TA Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
22/01/2018, bouwen woning, Brouwhuis 4, 9675 RK Winschoten;
22/01/2018, bouwen woning, Winschoterdiep 5, 9679 TS Scheemda;
22/01/2018, vergroten woning, Garst 113, 9673 AD Winschoten;
22/01/2018, bouwen bedrijfsloods, Grotelant 1, 9679 VA Scheemda;
22/01/2018, kappen acacia, Gasthuislaan 3b, 9679 AS Scheemda;
23/01/2018, kappen boom, Essenlaan 32, 9678 RZ Westerlee;
24/01/2018, kappen vijf essen en een kastanje, Binnen AE 2, 9944 TA Nieuwolda en kappen negen essen
en een esdoorn, Binnen AE 5, 9944 TA Nieuwolda;
24/01/2018, realiseren webshop, Parklaan 2A, 9679 HH Scheemda;
24/01/2018, vergroten woning, Dwarslaan 34, 9679 AC Scheemda;
25/01/2018, realiseren aanbouw aan woning, Acacialaan 4 A, 9674 AC Winschoten.
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:
22/01/2018, kappen linde, nabij Heuvelstraat 86 & 88, 9673 BD Winschoten, kadastraal WST C 3909;
22/01/2018, kappen berk, Margrietstraat 45, 9682 SG Oostwold;
22/01/2018, plaatsen dakkapel en wijzigen voorgevel, Hoofdweg 99, 9942 PC ’t Waar;
22/01/2018, bouwen woning (helft dubbele woning, 2-onder-1 kap), Priorij 10, 9675 RP Winschoten;
22/01/2018, bouwen woning (helft dubbele woning, 2-onder-1 kap), Priorij 12, 9675 RP Winschoten;
23/01/2018, vervangen/renoveren begane grondvloer, Hoofdweg 94, 9678 PP Westerlee;
24/01/2018, kappen twee naaldbomen, Vossenkamp 14 en 16, 9675 KJ Winschoten;
24/01/2018, kappen berk, H.J. Siemonsstraat 28, 9684 CS Finsterwolde;
25/01/2018, slopen en afvoeren vloer en fundatie, Bosstraat 25, 9671 GD 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:
-

Maatschap Tonkes, veranderen inrichting, Oudedijk 82, 9688 RX Drieborg;
Mimerik Holding BV, veranderen inrichting, Carel Coenraadpolder naast 2, 9684 TS Finsterwolde;
Pluim las en constructiebedrijf, oprichten lasbedrijf, Haven Noordzijde 8, 9679 TC Scheemda.

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:
-

-

SV Midwolda Oostwold, vergunning voor het houden van een paaseitjesverkoopactie in Midwolda en
Oostwold in de periode van 5 t/m 9 maart 2018.
(V)SO De Meentschool en SBO Delta, vergunning voor het houden van een metworstenverkoopactie in de
gemeente Oldambt in de periode 5 t/m 9 februari 2018.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 6 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 2 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van ROEM van 8 t/m 15 februari 2018.
Vishandel Kuiper, vergunning voor uitbreiding van de standplaats (zaterdag van 11.00 uur tot 19.00 uur) op
het terrein tussen Cultturhuis De Klinker en Pets Place Winschoten tot 1 juli 2018.
Vishandel Kuiper, vergunning voor het innemen van een standplaats op het Vredesplein te Beerta op
vrijdag van 11.00 uur tot 19.00 uur.
Gemeentebelangen Oldambt, vergunning voor het innemen van een standplaats op het terrein voor het
gemeentehuis te Winschoten op 17 maart 2018.
PKN Midwolda, vergunning voor het houden van een perkplantenverkoopactie in Midwolda op 25 en 26
april 2018.
Korfbalvereniging Korwi, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet vanwege een 40- jarig jubileumfeest op
e
10 februari 2018 aan Sint Vitusholt 8 laan in Winschoten
Winschoter Shantykoor Maritiem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet vanwege een optreden in het
Dollard College op 3, 10 en 17 maart 2018 aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten.
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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.

Vergadering raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte op 5 februari 2018
De raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte vergadert op maandag 5 februari 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.

a.

5.

b.
5

6.
7.
a.
8.
9.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Bespreking onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie van de gemeente Oldambt
inzake Plan Poststraat Scheemda.
Raadsvoorstel inzake Najaarsnota 2017 en Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst
Groningen.
Raadsvoorstel inzake wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Groningen.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Voortgang diverse projecten.
Poort van Winschoten
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

Vergadering raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen op 6 februari 2018
De raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen vergadert op dinsdag 6 februari 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.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Raadsvoorstel inzake cultuureducatie Oldambtster basisscholen.
Raadsvoorstel inzake renovatie zwembad de Hardenberg.
Raadsvoorstel inzake begrotingsaanpassingen Publieke Gezondheid en Zorg
2017-2018.
Voortgang diverse projecten.
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.
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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

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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