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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:
18/03/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Meijerslaan 16, 9684 CV Finsterwolde;
18/03/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 39, 9675 GB Winschoten;
21/03/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Parklaan 69, 9679 HE Scheemda;
21/03/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Nassaustraat 82, 9671 BX Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
15/03/2019, bouwen zesentwintig woningen, Havenkwartier, Blauwestad (WST I 1132);
17/03/2019, kappen twee dennebomen en negen vleugelnootbomen, Hoofdstraat 170, 9686 PJ Beerta;
18/03/2019, realiseren overslag kippenveren, Industrieweg 19, 9672 AP Winschoten;
19/03/2019, plaatsen tijdelijke woonunit, Freya 12, 9685 HA Blauwestad;
19/03/2019, tijdelijk bouwen/laten staan horecapaviljoen (tot 7 april 2023), Strandweg 2, 9681 BK Midwolda;
20/03/2019, bouwen carport/schuur, Niesoordlaan 38, 9681 CX Midwolda;
21/03/2019, plaatsen dakkapel, Kloosterlaan 43, 9675 JL Winschoten;
21/03/2019, bouwen woning, Leeuwerik 29, 9685 AE Blauwestad;
21/03/2019, realiseren tankplaats en twee mestsilo's, Goldhoorn 10, 9684 XR Finsterwolde;
21/03/2019, kappen den, achter Vendelstraat 18, 9677 PX Heiligerlee.
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:
18/03/2019, bouwen woning, Anholt 37, 9685 HC Blauwestad;
18/03/2019, wijzigen/aanpassen voorgevel, Zuiderringdijk 26, 9682 VL Oostwold;
19/03/2019, bouwen vrijstaande schuurwoning, Misthoorn 2, 9685 CB Blauwestad;
20/03/2019, verbreden uitweg, Berkenlaan 5, 9678 RT Westerlee;
21/03/2019, kappen twee elzen, Hoofdweg 224, 9681 AM Midwolda;
20/03/2019, kappen zes wilgen en een es, Noordereinde 1, 9675 TT Winschoten;
20/03/2019, kappen wilg, Molenpad 1, 9678 RE Westerlee;
20/03/2019, kappen twee berken, Eexterweg 22, 9679 TJ Scheemda;
21/03/2019, kappen kastanje *, Huningaweg 25, 9682 PA Oostwold;
21/03/2019, verbouwen woning, Niesoordlaan 77, 9681 CT Midwolda;
22/03/2019, wijzigen kantoor naar wonen (deel v.h. pand), Stationsstraat 109, 9679 EZ Scheemda.
* in afwijking van artikel 6.1 en conform artikel 6.2 Wabo, treedt dit besluit terstond in werking.
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.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Langeweg 5 Oostwold
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens de bij besluit van 6 juli 1999, aan B.V. Oldambt Groenvoerdrogerij
verleende omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen.
De vergunning heeft betrekking op het perceel Langeweg 5, 9682 XR Oostwold.
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 28 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te
Winschoten. Dit gedurende de openingstijden.
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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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 tijdelijke bewoning (5 jaar) op het perceel Gassingel 18, 9671 CX Winschoten.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 april 2019.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Op de aangegeven datum is de volgende weigering omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden:
20/03/2019, realiseren kinderopvang, Bosweg 5, 9679 TR Scheemda;
21/03/2019, realiseren uitweg, Otterlaan 90, 9675 LT Winschoten.
Meldingen 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:
-

Bootservicewinschoten, oprichten inrichting, H.M. Brouwerstraat 4 A, 9672 AG Winschoten;
Rensel Metaal B.V., veranderen inrichting, Industrieweg 31, 9672 AP 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:
-

-

-

-

Ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van Sla
Raak van 16 april t/m 29 april 2019.
Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 10 reclamedriehoeksborden (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 RTV Noord van 12 april t/m 18 april 2019.
Vergunning voor het houden van een wc-papier verkoopactie in Beerta en Finsterwolde in de periode van
30 april t/m 2 mei 2019.
Ontheffing gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container voor het pand op het adres
Venne 56 te Winschoten gedurende de periode van 25 maart t/m 30 maart 2019.
Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 10 reclamedriehoeksborden (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 Fryslan Visit Wadden van 1 april t/m 14 april 2019.
Vergunning voor het houden van een tulpen verkoopactie in Nieuwolda op 26 maart 2019.
Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 10 reclamedriehoeksborden (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 het Circus van 24 maart t/m 6 april 2019.
Vergunning voor het houden van een bloemen verkoopactie in Beerta in de periode van 25 maart t/m 4 april
2019.
Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 10 reclamedriehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold,
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-

-

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 Nationale Ombudsman van 1 april t/m 14 april 2019.
Vergunning voor het houden van de Jaarmarkt Heiligerlee op een gedeelte van de Provincialeweg en de
Vendelstraat op 2 juni 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Vergunning voor het houden van een potgrond verkoopactie in Westerlee op 30 maart 2019.
Vergunning voor het houden van de ‘Voorjaarsmarkt’ op de Elfenbank in Blauwestad op 6 april 2019 van
10.00 uur tot 16.00 uur.
Vergunning voor het houden van de ‘Jaarmarkt Finsterwolde’ op een gedeelte van de Hoofdweg en de
Dorpshuisweg in Finsterwolde op 12 mei 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Vergunning voor het houden van havenmarkten in de jachthaven van Midwolda op 21 april, 25 augustus en
15 september 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Vergunning voor het houden van het muziekevenement Grandioos 90’s in de Eextahal, Plantsoenlaan 18 te
Scheemda op 20 april 2019 van 20.00 uur tot 02.00 uur.
Vergunning voor het houden van De Dag van het Park in het stadspark aan de Bovenburen te Winschoten
op 26 mei 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Vergunning voor het innemen van een standplaats door het plaatsen van een mobiele huiskamer op de
parkeerplaats aan de Heemskerkstraat te Winschoten op 16 april 2019 van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Vergunning voor het houden van het evenement Healthy Ageing Tour op zondag 14 april 2019 tussen
10.00 uur en maximaal 17.00 uur met start- en eindpunt nabij perceel Hoofdweg 187 in Midwolda en een
parcours rondom het Oldambtmeer.
Vergunning voor het houden van een potgrond verkoopactie in Scheemda op 23 maart 2019,
Bevestiging van de melding van de 4-mei herdenking in Finsterwolde op 4 mei 2019 van 19.30 uur tot 20.30
uur.
5 ligplaatsvergunningen voor het mogen liggen met evenzoveel woonschepen in de Tramhaven te
Winschoten aan Havenkade West 1001 - 1004 en Renselkade 1004, Winschoten.

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.
Voorgenomen 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 het voornemen de
betrokken personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland.
Geslachtsnaam en
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
voornemen

Breider, R.D.

02-11-1998

27-03-2019

Garrelds, H.
Mennen, Y.
Mooi, S.
Ten Holt, A.J.

26-07-1977
26-02-1998
18-11-1986
29-01-1966

Achterstraat 9,
Bad Nieuweschans
Venne 72, Winschoten
Trekweg 7, Winschoten
Nassaustraat 38, Winschoten
Torenstraat 23A, Winschoten

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend

27-03-2019
27-03-2019
27-03-2019
27-03-2019

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Een dergelijke opschorting betekent dat u niet meer als ingezetene in de BRP van de gemeente Oldambt bent
geregistreerd.
Gevolgen
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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

Angelova, E.Z.
Goëken, R.W.
Hulzebos, R.W.

30-03-1976
20-07-1984
22-04-1994

27-02-2019
27-02-2019
27-02-2019

Mandersloot, M.H.
Mhreteab Tesfaldet
Asfaha
Paap, J.F.

12-02-1992
01-01-1986

Ockeweer 20, Scheemda
Otterlaan 136, Winschoten
Blijhamsterstraat 34,
Winschoten
Nieuweweg 12, Beerta
Waalstraat 3, Winschoten

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend

27-02-2019
27-02-2019

Australië
Onbekend

27-02-2019

Onbekend

Spieard, D.
Wind, J.B.M.

11-01-1981
09-10-1979

Molenhornstraat 34,
Winschoten (briefadres)
Parallelweg 28, Beerta
Kromme-elleboog 13 C,
Finsterwolde

27-02-2019
27-02-2019

Onbekend
Onbekend

30-09-1961

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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Intrekken omgevingsvergunningen
Op 19 maart 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen ingetrokken:
intrekken omgevingsvergunning voor de percelen Priorij 2, 4, 6, 8, 10 en 12 te
Winschoten. Deze omgevingsvergunning is op 22 augustus 2008 onder nummer
132/08-92 afgegeven voor het oprichten van acht koopwoningen;
intrekken omgevingsvergunning voor het perceel Westerstraat 2 te Winschoten. Deze
omgevingsvergunning is op 17 oktober 2008 onder nummer 175-08/07-118 afgegeven
voor het oprichten van een woning ter vervanging van een bedrijfsruimte;
intrekken omgevingsvergunning voor het perceel Lijnbaan 6 te Winschoten. Deze
omgevingsvergunning is op 8 november 2010 onder nummer V2010.227 afgegeven
voor het plaatsen van een overkapping;
Intrekken omgevingsvergunning voor het perceel Kartonbaan 27 te Winschoten. Deze
omgevingsvergunning is op 4 mei 2018 onder nummer V2018.0213 afgegeven voor het
uitbreiden van een bedrijfshal;
intrekken omgevingsvergunning voor het perceel Kiekendief 54 te Blauwestad. Deze
omgevingsvergunning is op 30 maart 2011 onder nummer V2010.383 afgegeven
voor het oprichten van een vrijstaande woning;
intrekken omgevingsvergunning voor het perceel Anholt 20 te Blauwestad. Deze
omgevingsvergunning is op 23 oktober 2007 onder nummer 2007R08901 afgegeven
voor het oprichten van een woning met botenhuis. Deze vergunning wordt gedeeltelijk
ingetrokken, namelijk voor wat betreft het botenhuis (De vergunning blijft gehandhaafd
daar waar het de bouw van de woning betreft, de woning is reeds opgericht).
intrekken omgevingsvergunning voor het perceel Anholt 41 te Blauwestad. Deze
omgevingsvergunning is op 13 februari 2009 onder nummer 2008R11101 afgegeven
voor het oprichten van een woning met kelder.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag nadat de vergunningen zijn ingetrokken.
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Vergadering gecombineerde raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte & Samenleving, Werk en
Inkomen op 1 april 2019
De gecombineerde vergadering van de raadscommissies Bestuur, Middelen en Ruimte & Samenleving,
Werk en Inkomen vindt plaats op maandag 1 april 2019 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.
a.
b.
9.
10.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Presentatie en bespreking onderzoeksrapport haalbaarheid jeugdraad.
Installatie jeugddichter gemeente Oldambt.
Presentatie inzake woonvisie 2020-2025.
Mededelingen.
Voortgang diverse projecten.
Poort van Winschoten
Brede School Scheemda
Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.

U kunt inspreken op punten die op de agenda van de commissies staan én op punten die niet op de agenda
staan, maar wel tot het werkterrein van de commissies 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
De geplande vergadering op dinsdag 2 april gaat niet door
De geplande vergadering van de commissie Samenleving, Werk en Inkomen op dinsdag 2 april 2019 komt te vervallen.

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 Officiële
belanghebbenden
die een
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bezwaarschrift hebben ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te
Bezoekadres:
Johan Modastraat
6, 9671een
CD,voorlopige
Winschoten | voorziening
telefoon: (0597)te482 000
Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD Groningen,
verzoeken
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.

