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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:
22/02/2018, slopen schuurtjes (na brand), Molenhornstraat 37, 9671 KS Winschoten;
22/02/2018, slopen koelgebouw, M.J. van Olmstraat 7, 9672 AE Winschoten;
23/02/2018, verwijderen asbesthoudende materialen, Rozenstraat 28, 9678 RV Westerlee.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
16/02/2018, uitbreiden/vergroten bedrijfshal, Kartonbaan 27, 9672 BP Winschoten;
17/02/2018, afwijken bestemmingsplan t.b.v. bouwen overkapping met tuinhuis, Jagershof 8, 9674 CP
Winschoten;
18/02/2018, aanleggen uitweg, P.G. Cremerstraat 4, 9944 AN Nieuwolda;
18/02/2018, bouwen woning met loods, Scheemdermeersterweg 34 A, 9679 TP Scheemda;
19/02/2018, kappen kastanjeboom, Hamrikkerweg 56, 9943 PB Nieuw Scheemda;
20/02/2018, gewijzigd uitvoeren van vier woningen, Olieslagerstraat 11-17, 9671 GX Winschoten;
20/02/2018, bouwen ‘tuinmuur’, nabij Provincialeweg 8, 9677 TW Heiligerlee, kadastraal SDA G 4242;
21/02/2018, kappen vier dennen, Elandhof 25, 9675 JD Winschoten;
22/02/2018, plaatsen twee dakkapellen, St. Vitusholt 4e laan 27, 9674 AS 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:
16/02/2018, kappen acacia, Gasthuislaan 3 B, 9679 AS Scheemda;
16/02/2018, kappen zes populieren en twee essen, Hamrikkerweg 34, 9943 TB Nieuw Scheemda;
16/02/2018, kappen linde, Oudeweg 39, 9686 VA Beerta;
19/02/2018, bouwen woning en plaatsen tijdelijke woonunit (max. 18 maanden), Freya 36, 9685 HA
Blauwestad, kadastraal FSW G 533;
20/02/2018, dichtzetten carport (verbouw tot berging), Zaanstraat 82, 9673 CD Winschoten;
21/02/2018, bouwen landbouwschuur (aan de bestaande boerderijwoning), Oudedijk 82, 9688 RX Drieborg;
22/02/2018, verbreden uitweg, Haven Zuidzijde 21, 9679 TD Scheemda;
22/02/2018, kappen beuk, Bovenburen 149, 9675 HC Winschoten;
23/02/2018, bouwen bedrijfsloods, M.J. van Olmstraat 49, 9672 AE Winschoten;
23/02/2018, plaatsen raamkozijn, Nieuwlandseweg 5, 9681 TA Midwolda.
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 plaatsen van een windmolen met een as-hoogte van 15 meter op het perceel Polderdwarsweg 3, 9944
TD Nieuwolda.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 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:
- Carel Lurvink B.V., overname inrichting, J.A. Koningstraat 19, 9672 AC Winschoten;
- Aldi Drachten B.V., veranderen inrichting, Heemskerkstraat 55, 9675 BN Winschoten.
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:
-

Event Support Holland, ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in Winschoten ten
behoeve van de plantjesmarkt van 26 maart t/m 9 april 2018.
Stichting Tomoka Support, melding van het houden van de wandeltocht ‘Wandelen voor Water’ langs het
Oldambtmeer en door Midwolda en Oostwold op 19 maart 2018 van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Samenloop voor Hoop Oldambt, evenementenvergunning voor het houden van een fakkeltocht in het
centrum van Winschoten op 9 maart 2018 van 19.00 uur tot ± 20.15 uur.
HTO Aannemingsbedrijf, ontheffing voor gebruik gemeentegrond door plaatsing van een kraan in de
Watertorenstraat en Pottenbakkerstraat te Winschoten op 19 februari 2018 van 06.30 uur tot 16.00 uur.
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-

Stichting Oranjecomité Midwolda, melding van het houden van een vrijmarkt in de schuur van Hermans
Dijkstra, Reinste Abdenaweg 1 te Midwolda op 27 april 2018 van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Stichting Nationale Boomfeestdag, voor het houden van de nationale boomfeestdag op woensdag 14 maart
2018 tussen 09.00 en 15.00 uur op de locaties De Hoogte langs de Provincialeweg in Heiligerlee en langs
Bovist in Blauwestad.

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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