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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 sloopmelding (Bouwbesluit 2012) is ontvangen:
01/04/2020, verwijderen asbest, Heuvelstraat 1-15, 29-39, 9673 BA Winschoten.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
29/03/2020, plaatsen zonnepanelen, Watersnip 38, 9685 AD Blauwestad;
30/03/2020, verbreden/gewijzigd uitvoeren dakkapel, Dwarslaan 34, 9679 AC Scheemda;
31/03/2020, bouwen carport met berging, Hoofdweg 158, 9681 AL Midwolda;
01/04/2020, bouwen schuur met berging en overkapping, Julianalaan 8, 9682 PV Oostwold;
01/04/2020, bouwen carport, Eekhoornhof 10, 9675 NC Winschoten;
03/04/2020, realiseren Bed & Breakfast, Molenstreek 16, 9684 AS Finsterwolde.
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.
Verleende omgevingsvergunningen
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
31/03/2020, kappen linde, Hoofdweg 46, 9942 PE ’t Waar;
01/04/2020, restaureren, renoveren en verbouwen kerk, Marktplein 1, 9671 AZ Winschoten;
01/04/2020, bouwen kiosk, Funenbrug 1, 9684 AV Finsterwolde;
02/04/2020, plaatsen (extra) toegangsdeur in een gasstation, nabij Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten;
03/04/2020, realiseren tijdelijke galerie, Hamdijk 31, 9693 TB Bad Nieuweschans;
03/04/2020, wijzigen indeling stal (milieuneutraal wijzigen), Carel Coenraadpolder 1, 9684 TS Finsterwolde.
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.
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Geweigerde omgevingsvergunningen
Op de aangegeven datum is de volgende weigering omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden:
02/04/2020, kappen esdoorn, Roggeveld 1, 9681 GM Midwolda;
02/04/2020, verbreden uitweg, Kloosterlaan 43, 9679 JL Winschoten.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de weigering omgevingsvergunning aan de
aanvrager.
Melding gesloten bodemenergiesysteem
Burgemeester en wethouders van de gelet op artikel 1.10 en 3a.2 van het Besluit lozen buiten inrichtingen,
maken bekend dat melding gesloten bodemenergiesysteem is gedaan voor:
Het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, Grutto 28, 9685 AH Blauwestad.
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:
Folkers Rijopleidingen, oprichten autorijschool, Oosterhavenkade 3B, 9672 AV Winschoten.
Openbare bekendmaking Inname standplaats
Hierbij maken wij bekend dat het mogelijk is een standplaats in te nemen op de zaterdag op het Vredesplein in
Beerta.

Aanmeldingen kunnen ingediend worden via het aanvraagformulier innemen standplaats. Deze is te vinden op
onze website www.gemeente-oldambt.nl. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@gemeenteoldambt.nl. Via loting vindt aanwijzing plaats.
Aanmelden hiervoor kan tot 15 mei 2020.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Henk Elderman van het Team Vergunningen, toezicht en
handhaving, tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar onder nummer: (0597) 48 20 00.
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Vergadering raadscommissies BMR en SWI vindt digitaal plaats
De gecombineerde vergadering van de raadscommissies Bestuur, Middelen en Ruimte & Samenleving, Werk
en Inkomen vindt plaats op dinsdag 14 april 2020.
In verband met de maatregelen rond het coronavirus zal deze vergadering digitaal worden gehouden. Dat
betekent dat er geen publiek in Halte Democratie wordt toegelaten.
De vergadering begint om 20.00 uur en is live (en na afloop) te volgen via www.gemeenteoldambt.nl/gemeenteraad.
Eventuele insprekers kunnen hun bijdrage uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk indienen
(zie toelichting aan het einde van deze agenda).
De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Opening
Vaststellen agenda
Vrije inspraak voor medeburgers
Mededelingen
Raadsvoorstel inzake Verlengen uitzendvergunning lokale omroep
Raadsvoorstel inzake plan van aanpak Versterking 2020 - Gemeente Oldambt
Raadsvoorstel inzake Consultatie Veiligheidsplan VRG 2020-2024
Raadsvoorstel inzake Wijziging GR Omgevingsdienst Groningen
Raadsvoorstel inzake wijziging GR Beschermd Wonen en Opvang
Raadsvoorstel inzake Wijziging statuten SOOOG
Raadsvoorstel inzake benoeming leden in de auditcommissie
Raadsvoorstel inzake Afvalstoffenverordening gemeente Oldambt 2020
Schikking of voortgang procedure Blauwestadhoeve
Voortgang diverse projecten
a Poort van Winschoten
b Brede School Scheemda
c Versterkingsopgave
d Ontwikkeling Blauwe Roos
Rondvraag
Sluiting van de vergadering

Inspreekrecht – schriftelijk i.v.m. coronavirus
U kunt (schriftelijk) inspreken op punten die op de agenda van de commissie staan én op punten die niet op de
agenda staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Voor punten die zowel voor een
commissievergadering als voor een raadsvergadering worden geagendeerd, geldt het inspreekrecht alleen bij
de commissievergadering.
Insprekers kunnen hun bijdrage uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk indienen bij de
secretaris van de commissie, mevrouw Heidi Drijfhout via het mailadres griffie@gemeente-oldambt.nl, onder
vermelding van het onderwerp/agendapunt. De secretaris zorgt ervoor dat deze bijdragen tijdig doorgezonden
worden naar de raadscommissieleden en raadsleden.
De vergaderstukken worden gepubliceerd via www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.
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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 houden van het evenement Zuiderveen Festival op de locatie Zuiderveen 35 te Winschoten op
8 augustus 2020 van 14.00 uur tot 23.00 uur.
Vergunning innemen van een standplaats voor de verkoop van vis op de locatie Hoofdweg 26 te Westerlee
op de dinsdag van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Wijziging datum vergunning nieuwe kerkklok voor Oostwold 2020 naar 18 en 19 september 2020.
Melding houden van een boekenmarkt in en om ‘Ons Gebouw’ aan de Goldhoorn 6 te Oostwold op 6 juni
2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Vergunning innemen van een standplaats voor de verkoop van patat en aanverwante artikelen op de locatie
parkeerterrein bij ’t Boshoes aan de Lagelaan 1 te Westerlee op de woensdag van 11.00 uur tot 18.00 uur
en op de zaterdag van 11.00 uur tot 20.00 uur.

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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