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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:
12/02/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 77, 9675 GC Winschoten;
12/02/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Dr. Oortwijn Botjeslaan 23, 9681 GB Midwolda;
12/02/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Schoolstraat 13, 9679 AV Scheemda;
13/02/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Linteloostraat 7, 9693 BG Bad Nieuweschans;
13/02/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Langakkerschans 9, 9693 AW Bad Nieuweschans;
13/02/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Langakkerschans 17-19, 9693 AW Bad Nieuweschans;
15/02/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Langakkerschans 21, 9693 AW Bad Nieuweschans.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
09/02/2018, bouwen woning, Kloosterlaan 45C, 9677 PP Heiligerlee, kadastraal SDA G 4764;
11/02/2018, bouwen woning, Priorij 3, 9675 RP Winschoten, kadastraal WST A 4535;
11/02/2018, bouwen woning, Kiekendief 36, 9685 AL Blauwestad, kadastraal MWD M 2325;
13/02/2018, plaatsen raam(kozijn), Nieuwlandseweg 5, 9681 TA Midwolda;
13/02/2018, bouwen woning, Kievit 16, 9685 CD Blauwestad, kadastraal MWD M 2256;
13/02/2018, bouwen woning, Anholt 27, 9685 HB Blauwestad, kadastraal FSW G 401;
14/02/2018, uitvoeren werkzaamheden t.b.v. sloop woonhuis/boerderij, Hoofdweg 241, 9681 AG Midwolda;
14/02/2018, verbouwen woning, Vossenkamp 8, 9675 KJ Winschoten;
15/02/2018, bouwen woning en garage, Hoofdstraat 55, 9686 VG Beerta;
15/02/2018, toevoegen evenementenbestemming, Havenkade-West 3, 9672 BB Winschoten;
16/02/2018, kappen twee esdoorns en wilg, Bunderweg 16, 9693 BS Bad Nieuweschans;
16/02/2018, vergroten woning (realiseren aanbouw), Phebenslaan 1, 9681 AR Midwolda.
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:
12/02/2018, kappen vierendertig bomen, langs de Burg. Schönfeldsingel (2 t/m 44), 9671 CH Winschoten,
kadastraal WST I 10402;
e
14/02/2018, bouwen woning met garage, St. Vitusholt 5 laan 4, 9674 AV Winschoten;
14/02/2018, aanleggen gasleiding, tracé Oostwolderweg Winschoten tot aan spoorwegovergang Zijlkerweg
Beerta;
15/02/2018, aanbrengen naamsaanduiding (lichtreclame).Zeeheldenstraat 2, 9675 AJ Winschoten;
15/02/2018, bouwen woning en aanleggen uitweg, Elfenbank 37, 9685 EC 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.
Meldingen brandveilig gebruik
De volgende meldingen brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) zijn ontvangen:
14/02/2018, gebruiken winkelpand, Langestraat 45(-47), 9671 PB Winschoten.
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:
-

Mts. Oldenziel, actualisatiemelding inrichting, Reiderwolderpolder 9, 9684 TK Finsterwolde;
Aldi Drachten B.V., veranderen inrichting, Poststraat 7, 9679 AA Scheemda;
Welkoop Winkel B.V., opslag gasflessen en licht ontvlambare stoffen, Transportbaan 1, 9672 BK
Winschoten.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Hoethslaan 29, 9677 PS Heiligerlee
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 woning op het
perceel Hoethslaan 29, 9677 PS Heiligerlee.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.
De aanvraag, het ontwerpbesluit, de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 februari 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.1895.09OV0004-0301. 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 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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Verkrijgbaarstelling tekst van een aan een referendum onderworpen wet
Landelijk referendum 2018
De loco-burgemeester van Oldambt brengt ter openbare kennis dat in verband met het op woensdag 21 maart
2018 te houden referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 de tekst van de aan
het referendum onderworpen wet vanaf woensdag 21 februari 2018 kosteloos op het gemeentehuis verkrijgbaar
is.
Winschoten, 13 februari 2018
De loco-burgemeester voornoemd,
L.K. Broekhuizen-Smit
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:
-

-

-

Gecombineerde Zwem Vereniging Winschoten, vergunning voor het houden van een paaseitjes
verkoopactie in Winschoten in de periode 20 februari t/m 7 maart 2018.
De heer P. Meinders, bevestiging van de melding van het plaatsen van een kunststof schaatsbaan in
winkelcentrum ’t Rond, Reivel-Passage 2-6 te Winschoten in de periode 12 februari 2018 t/m 3 maart 2018.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoek borden in de plaats
Winschoten, 10 reclame-driehoek borden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 10 reclame-driehoek borden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van de verkiezingscampagne Gemeente Belangen in de periode van 8 maart t/m 21
maart 2018.
Organisatiebureau ’t Oldambt, ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoek borden in de plaats
Winschoten, 6 reclame-driehoek borden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee,
Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 2 reclame-driehoek borden (in totaal) in
de plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en
Ganzedijk ten behoeve van de Mattheus Passion n de Klinker in de periode van 5 maart t/m 11 maart 2018.
Stichting Artgard en Stichting Verzamelkunst, vergunning voor het houden van het evenement ‘Zuiderveen
Festival’ op het perceel Zuiderveen 35 te Winschoten op 28 en 29 juli 2018 van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Kermis Organisatie Velthuis V.O.F., vergunning voor het organiseren van een kermis op het Vredesplein in
Beerta in de periode van 5 april t/m 8 april 2018.
Protestantse Kerk Oostwold/Nieuwolda, bevestiging van het houden van een boeken,- rommelmarkt in ‘Ons
Gebouw’, Goldhoorn 6 te Oostwold op 2 juni 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Schreuder/bouw, ontheffing voor het gebruik ven gemeentegrond voor het pand Langestraat 45-47 te
Winschoten in de periode van 16 februari t/m 2 maart 2018.
Sociëteit Reiderland, vergunning voor het organiseren van het evenement ‘Internationaal Darts Toernooi’ op
de parkeerplaats tegenover Hoofdstraat 25 te Bad Nieuweschans op 7 juli 2018 van 14.00 uur tot 01.00 uur
(8 juli 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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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

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Bondsrepublie
k Duitsland

Wolfs, R.L.J.G.A.

21-05-1969

Burg. Schönfeldplein 19 A,
Winschoten

21-02-2018

Poelman, K.

21-07-1971

.

21-02-2018

Onbekend

Vos, B.

23-10-1980

.

21-02-2018

Onbekend

Zwama, T.

05-07-1994

Poststraat 5, Scheemda

21-02-2018

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.
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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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