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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:
10/01/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Beatrixstraat 24, 9682 SE Oostwold.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
05/01/2020, verbouwen woning, Wilhelminalaan 6, 9682 PC Oostwold;
06/01/2020, vergroten woning, Hoofdstraat 25, 9944 AA Nieuwolda;
06/01/2020, kappen acht wilgen en drie elzen, achter Hoorntjesweg 61, Winschoten,
kadastraal WST A 4464;
08/01/2020, plaatsen dakkapel, Bevrijdingslaan 20, 9678 RN Westerlee;
08/01/2020, plaatsen dakkapel, Bevrijdingslaan 22, 9678 RN Westerlee.
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 is de volgende omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden:
06/01/2020, gebruiken pand/perceel voor reguliere bewoning, Grintweg 66, 9675 HL Winschoten;
06/01/2020, wijzigen (voor)gevels i.v.m. renovatie en verduurzaming, Heuvelstraat 1-15 en 29-39, 9673 BA
Winschoten;
06/01/2020, bouwen/plaatsen scootmobielstalling, Meijerslaan 16, 9684 CV 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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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Langeweg 2, 9944 CC Nieuwolda
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 realiseren van
twee gastenverblijven voor logies en een bijeenkomstfunctie in een voormalige boerderij
(Rijksmonument) op het perceel Langeweg 2, 9944 CC Nieuwolda.
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 16 januari 2020
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.

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 gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van containers, een schaftkeet/toiletunit
en opslag van stenen en materialen op een gedeelte van de parkeerplaats aan de Margrietstraat in
Oostwold voor de periode van 8 januari t/m 30 september 2020.
Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 4 reclamedriehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold,
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 4 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve
van SportUfit in de periode van 3 januari t/m 17 januari 2020.
Intrekking van de standplaatsvergunning voor de verkoop van döner kebab, kapsalon, hamburgers en feta
loempia’s op het Klinkerplein te Winschoten op de maandag.
Vergunning voor het houden van een loterij door Sportvereniging Drieborg in Bad Nieuweschans, Beerta,
Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk in februari 2020.

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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Bestemmingsplan ‘Scheemda-Eextahaven, Haven Noord- en Zuidzijde, Scheemder Hoogte en Halteweg’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het
bestemmingsplan per 12 december 2019 onherroepelijk is geworden.
Na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Scheemda-Eextahaven, Haven Noord- en Zuidzijde, Scheemder
Hoogte en Halteweg’ door de gemeenteraad van Oldambt, heeft het bestemmingsplan vanaf 31 oktober 2019,
voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen, waarbij de mogelijkheid is geboden om hiertegen beroep in te
stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Tegen dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
U kunt het bestemminsplan inzien via de gemeentelijke website, via www.gemeente-oldambt.nl, via
www.ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis van Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten tijdens de
openingstijden van het Klanten Contact Centrum.
Openbare bekendmaking Intrekking beleidsregel sancties subsidieaanvragen gemeente Oldambt 2017
Het college van de gemeente Oldambt heeft in zijn vergadering van 17 december 2019 besloten tot intrekking
van de beleidsregel sancties subsidieaanvragen gemeente Oldambt 2017.
De sanctieregeling past niet binnen het huidige beleid en het doel van subsidieverstrekking.
Dit besluit met de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen kosteloos tijdens kantooruren ter
inzage op de Garst in Winschoten, alwaar tevens een mondelinge toelichting op dit besluit kan worden
verkregen.
Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van deze besluiten verkrijgen.
De intrekking van deze regeling is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl.
Dit besluit treedt in werking de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 17 december 2019.

BENOEMING LEDEN 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 H. (Henk) van der Laan, wonende te Winschoten,
bij besluit van 6 januari 2020 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 mevrouw P. (Petra) Kugel, wonende te Winschoten.
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Oldambt, maakt verder ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat
mevrouw G. (Grietje) Musch-Dijkhuis, wonende te Winschoten,
bij besluit van 7 januari 2020 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Oldambt.
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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 M.F. Doornbos, wonende te Beerta. Als woonplaats is genoemd de plaats zoals
die staat vermeld op de kandidatenlijst van lijst 12, kieskring Oldambt.
Winschoten, 7 januari 2020.
De voorzitter benoemd,
Cora-Yfke Sikkema
Verkeersbesluit tot het instellen van een parkeerverbodszone in het centrum van Winschoten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge de Wegenverkeerswet 1994,
bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen met betrekking tot het instellen van een
parkeerverbodszone in het centrum van Winschoten.
Het verkeersbesluit waarin de aanwijzing van de maatregel juridisch is vastgelegd ligt in het gemeentehuis van
de gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten, ter inzage van
16-1-2020 t/m 26-2-2020.
Ter inzage liggende stukken:
zie ter inzagelegging algemeen

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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