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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:
07/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Azaleastraat 15, 9675 GB Winschoten;
07/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Karspellaan 4, 9943 PL Scheemda;
08/02/2018, slopen varkensschuur, Ulsda 5, 9686 XW Beerta.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
04/02/2019, bouwen boerderij met woning, Kerkelaan 4, 9944 BJ Nieuwolda;
05/02/2019, bouwen woning, Anholt 37, 9685 HC Blauwestad;
07/02/2019, kappen twee elzen, Hoofdweg 224, 9681 AM Midwolda;
07/02/2019, kappen kastanjeboom, Huningaweg 25, 9682 PA Oostwold;
08/02/2019, realiseren kinderopvang, Bosweg 5, 9679 TR Scheemda.
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:
04/02/2019, tijdelijk realiseren pedagogisch centrum, met dagbesteding en crisisopvang, Dwingelooweg 49,
9671 KB Winschoten;
04/02/2019, realiseren uitweg, Priorij 12, 9675 RP Winschoten;
04/02/2019, bouwen woning met bijgebouw, Scheepsmeter 1, 9685 CA Blauwestad;
05/02/2019, bouwen woning en kappen linde, Molenstraat 74, 9679 KD Scheemda;
05/02/2019, kappen drie kastanjes en een appelboom, 1e Garstelaan 1, 9678 RS Westerlee;
05/02/2019, kappen berkenboom, Wagenborgerweg 47, 9944 GB Nieuwolda;
05/02/2019, bouwen garage, Klinkerweg 55, 9684 AB Finsterwolde;
06/02/2019, kappen conifeer, Burgemeester Schönfeldplein 4, 9671 CB Winschoten;
06/02/2019, knotten linde, naast Kastanjehof 35, 9674 CN Winschoten;
06/02/2019, tijdelijk brandveilig gebruiken van voormalige strokartonfabriek De Toekomst, Toekomstkade 2,
9679 TV Scheemda.
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:
-

Gemeente Oldambt, oprichten bredeschool, Merelstraat 3, 9679 JE Scheemda;
PKF Post, uitbreiden met opslagloods, Veenweg 1A, 9684 AT Finsterwolde.

Intrekken omgevingsvergunningen
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen ingetrokken:
8/2/2019, intrekken omgevingsvergunning voor het perceel De Kamp 29 te Nieuwolda. Deze
omgevingsvergunning is op 16 juli 2003 onder nummer 2003.037 afgegeven voor het
oprichten van een vrijstaande woning met garage/bijkeuken;
8/2/2019, intrekken omgevingsvergunning voor de percelen De Kamp 26 en 26 A en 27 en 27A te
Nieuwolda. Voor de percelen De Kamp 26 en 26A, 27 en 27A en 28 en 28A te Nieuwolda
is op 17 juli 2003 onder nummer 2003.038 een omgevingsvergunning afgegeven. Het
betrof het oprichten van zes woningen, type twee onder een kap met garage. Deze
vergunning wordt gedeeltelijk ingetrokken (de vergunning blijft voor de percelen De Kamp
28 en 28A te Nieuwolda gehandhaafd, deze woningen zijn reeds opgericht).
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag nadat de vergunningen zijn ingetrokken.
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Ingediende aanvraag omgevingsvergunning tot opgraving van overledenen (art. 29 Wet op de
lijkbezorging)
07-02-2019,
vergunning tot het doen opgraven van het stoffelijk overschot van wijlen:
Naam
Hanneke Steffek
Geboortedatum 30-11-1985 te Winschoten
Overleden
04-02-1999 te Vries
Begraven op
09-02-1999 op de begraafplaats Acacialaan te Winschoten,
grafnr. RK-afd, vak 2, rij 2 nr. 14

Benoeming lid van de gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Oldambt, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat
de heer J. (Johannes) Wesselink, wonende te Beerta,
bij besluit van 31 januari 2019 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Oldambt.
Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de
gemeente Oldambt van de heer C.H. (Cor) Mulder, wonende te Winschoten.
Winschoten, 31 januari 2019.
De voorzitter benoemd,
Cora-Yfke Sikkema.
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Scheemda – Eextahaven, Haven Noord- en Zuidzijde,
Scheemder Hoogte- en Haltweg
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening geven Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oldambt kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor Scheemda –
Eextahaven, Haven Noord- en Zuidzijde, Scheemder Hoogte en Halteweg. Het betreft de actualisatie van de nu
geldende bestemmingsplannen.
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder, ingevolge de gemeentelijke inspraakverordening,
gedurende 6 weken ter inzage te weten van 13 februari t/m 28 maart 2019. De stukken kunnen worden ingezien
in het gemeentehuis van Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30
uur. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen.
Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het
voorontwerp bestemmingsplan raadplegen door bij het tablad ID de plancode in te vullen. De plancode van het
voorontwerp bestemmingsplan is: NL.IMRO.1895.03BP0007-0201. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te
raadplegen.
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage ligging schriftelijk een inspraakreactie indienen tegen het
voorontwerpbestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt,
Postbus 175, 9670 AD Winschoten. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor kunt
u opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer (0597) 48 24 00.
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Verkeersbesluit tot intrekken verkeersbesluit 13895-2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge de Wegenverkeerswet 1994,
bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen tot het intrekken van verkeersbesluit 13985-2018 tot het
afsluiten van de Kanaalweg/Eekerweg ten westen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Scheemda
voor gemotoriseerd verkeer.
Het verkeersbesluit waarin de wijziging juridisch is vastgelegd ligt in het gemeentehuis van de gemeente
Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten, ter inzage van 14 februari 2019 t/m 27 maart 2019.
Ter inzage liggende stukken:
zie ter inzagelegging algemeen.

Vertrek uit Nederland
De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij/zij volgens de basisregistratie personen (BRP)
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het cluster Dienstverlening. Het college heeft besloten de
persoonslijst van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op dat adres
ingeschreven.
Geslachtsnaam en
Voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum
besluit

Biersteker, E.

30-12-1976

Scheemdermeerlaan 22,
Scheemda

16-01-2019

Uitschrijving
wegens vertrek
naar
Bondsrepubliek
Duitsland

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.

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:
-

-

Vergunning paaseitjes verkoopactie in Midwolda en Oostwold in de periode van 26 maart t/m 2 april 2019.
Ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 5 reclamedriehoeksborden (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 de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2019 t/m 20 maart 2019.
Vergunning voor het houden van een loterij in Finsterwolde in de maand september 2019.
Vergunning voor het houden van een loterij in Finsterwolde, Beerta, Drieborg, Oostwold en Bad
Nieuweschans in de periode van 18 april t/m 7 mei 2019.
Ontheffing voor het plaatsen van 6 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 2 reclamedriehoeksborden (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

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 4
Bezoekadres: Johan Modastraat 6, 9671 CD, Winschoten | telefoon: (0597) 482 000

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 7 | 13 februari 2019 | nummer 7

-

Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve
van de Occasionshow Zuidbroek van 1 april t/m 14 april 2019.
Ontheffing voor het plaatsen van 7 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van
Wonen & Co de beurs van 4 maart t/m 17 maart 2019.
Bevestiging van de melding van het evenement ‘ Werkpaarden Demonstratie’ in het bos ‘De Hoogte’ in
Heiligerlee op 9 februari 2019.

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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