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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:
06/02/2018, verwijderen asbesthoudend plaatmateriaal, Ds. B.J. Aderstraat 9, 9688 RK Drieborg;
07/02/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten;
08/02/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 35, 9675 GB Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
04/02/2018, samenvoegen twee woningen, Beertsterstraat 19 en 19A, 9671 BK Winschoten;
05/02/2018, realiseren aanbouw, Hoethslaan 30, 9677 PT Heiligerlee;
06/02/2018, bouwen woning, Gasthuislaan 1, 9679 AS Scheemda;
07/02/2018, kappen twee kastanjebomen, Oudeweg 9, 9686 VA Beerta;
08/02/2018, uitvoeren inpandige verbouwing, Oosterhavenkade 19, 9672 AV Winschoten;
08/02/2018, kappen vierendertig bomen, langs de Burg. Schönfeldsingel (2 t/m 44), 9671 CH Winschoten,
kadastraal WST I 10402.
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:
05/02/2018, bouwen woning, Anholt 25, 9685 HB Blauwestad;
05/02/2018, bouwen woning, Kaafijzer 26, 9685 CC Blauwestad;
05/02/2018, slopen landbouwschuur, Oudedijk 82, 9688 RX Drieborg;
07/02/2018, realiseren doorbraak, Langestraat 45-47, 9671 PB Winschoten;
07/02/2018, vergroten woning en wijzigen zijgevel bijgebouw, Brederolaan 2, 9673 GN Winschoten;
07/02/2018, kappen negenenveertig bomen, Menterneweg 5, 9681 BR Midwolda;
07/02/2018, kappen drie sparren en een wilg, Bunderpoort 23, 9693 CJ Bad Nieuweschans;
07/02/2018, bouwen buiten bouwvlak (afwijken bestemmingsplan), Bovenburen 109, 9675 HC 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.
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 vergroten van een woning op het perceel Meerkoet 16, 9685 AB Blauwestad.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 maart 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:
- P.W. Koets en G.J. Koets-Waalkens, uitbreiden inrichting, Zwaagweg 2A, 9943 TE Nieuw Scheemda;
- De Graaf Ondersteuning, verandering/oprichting, M.J. van Olmstraat (47-)49, 9672 AE Winschoten.
Beslissing beoordeling vormvrije m.e.r.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, gelet op artikel 6:3 van de Algemene wet
bestuursrecht, maken bekend dat zij hebben geoordeeld dat voor
het uitbreiden/vergroten van een jongveestal en het actualiseren van een milieu-inrichting voor het houden van
vee en de opslag van mest op de locatie Modderland 3, 9684 EM Finsterwolde
geen m.e.r.-beoordelingsrapport hoeft te worden opgesteld.
Heeft u bezwaren? Deze beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor
bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks
in zijn belang treft. Er kunnen zienswijzen worden ingediend en beroep worden aangetekend tegen het besluit
op de aanvraag omgevingsvergunning.
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Generatiepact 2018-2020 en Cafetariaregeling gemeente Oldambt 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft in haar vergadering van 23
januari 2018 de regeling Generatiepact 2018-2020 en de Cafetariaregeling vastgesteld.
Beide regelingen liggen kosteloos tijdens kantooruren gedurende een periode van twaalf weken ter inzage op
het gemeentekantoor Scheemda (afdeling dienstverlening (P&O), alwaar tevens een mondelinge toelichting op
deze regeling kan worden verkregen. Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van de regeling
verkrijgen.
Deze regelingen zijn tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank (www.wetten.nl).
De regelingen zijn op 1 februari 2018 in werking getreden.
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:
-

-

-

-

Organisatiebureau ’t Oldambt, vergunning voor het evenement ‘Gezellig Blauwestad’ aan de Strandweg te
Midwolda op 22 juni en 23 juni 2018 en op 29 juni en 30 juni 2018 van 20.30 uur tot 01.30 uur.
Dorpsbelangen Oostwold en Midwolda, vergunning voor het evenement Bekend maakt Bemind 2018, een
historische wandel-fietstocht door Oostwold en Midwolda op 21 mei 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats
Winschoten, 5 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 5 reclame-driehoeksborden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van Tuin & Zo van 18 februari 2018 t/m 4 maart 2018.
Schreuder/bouw, ontheffing gebruik gemeentegrond voor het plaatsen van een container voor het adres
Langestraat 45 in Winschoten in de periode van 6 februari t/m 8 februari 2018.
SP, vergunning voor het innemen van een standplaats op het Israëlplein te Winschoten op 17 maart 2018.
Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten, vergunning voor het innemen van een standplaats met
een ‘All you need is love’ caravan voor het gemeentehuis in de Langestraat in Winschoten op 10 februari
2018 van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Huis voor de Sport Groningen, vergunning voor het houden van het evenement Koningsspelen op het
Marktplein en op het parkeerterrein tussen de Hema en de Readshop te Winschoten op 20 april 2018 van
7.00 uur tot 15.00 uur.
Sportvereniging Oldambt, vergunning voor het houden van een metworsten verkoopactie in Nieuwolda in de
periode 3 april t/m 6 april 2018.
Hengelsportvereniging De Dobber, vergunning voor het houden van een loterij in Finsterwolde in de
periode van 1 september t/m 30 september 2018.
VVD Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 10
reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold,
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 10 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve
van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2018 t/m 21 maart 2018.

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 19 februari 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.
8.
a.
b.
c.
d.
9.
a.
b.
c1.
c2.
d.
10.

Opening van de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad.
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 januari 2018.
Actualiseren toezeggingenlijst raad.
Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Vragenuurtje raad.
Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat
Raadsvoorstel inzake cultuureducatie Oldambtster basisscholen.
Raadsvoorstel inzake renovatie zwembad De Hardenberg.
Raadsvoorstel inzake begrotingsaanpassingen Publieke Gezondheid en Zorg 20172018.
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.
Onderwerpen ter besluitvorming met debat
Raadsvoorstel inzake Brede School Scheemda.
Raadsvoorstel inzake verklaring van geen bedenkingen Hoofdweg 24 te ’t Waar.
Raadsvoorstel inzake Najaarsnota 2017 en Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst
Groningen.
Raadsvoorstel inzake wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Groningen.
Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.
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 de griffier Pieter Norder, telefoon 06 - 46 01
73 76. U kunt ook mailen: pieter.norder@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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Voorgenomen vertrek uit Nederland
De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij/zij volgens de basisregistratie personen (BRP)
staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het cluster Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de
betrokken persoon ambtshalve uit te schrijven uit Nederland.
Geslachtsnaam en
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
besluit

Molenaar, R.R.M.

14-03-1968

Voorstraat 2, Bad
Nieuweschans

14-02-2018

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend

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.
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 besloten de
persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres
ingeschreven.

Geslachtsnaam en
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
besluit

Kołodziejski, B.
Smit, B.

06-12-1997
14-04-1972

Trekweg 19A, Heiligerlee
Wijkstraat 13, Scheemda

17-01-2018
17-01-2018

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Polen
Sierra Leone

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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