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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:
04/08/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Sijpkensstraat 3, 9682 PP Oostwold.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
02/08/2020, tijdelijk plaatsen woonunit, Gereweg 2, 9681 TN Midwolda;
04/08/2020, kappen wilgenboom, Burg. Schönfeldsingel 1, 9671 CE Winschoten;
05/08/2020, bouwen carport met berging, Meerkade 2, 9685 AS Blauwestad;
05/08/2020, realiseren nachtbeleefruimte (in een rijksmonument), Hoofdweg 100, 9681AJ Midwolda.
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:
05/08/2020, realiseren uitweg, Hoethslaan 32, 9681 CM Midwolda;
06/08/2020, bouwen woning, Cantharel 7, 9685 EA Blauwestad.
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 tijdelijk plaatsen van een noodgebouw op het perceel Bovenburen 72, 9675 HH Winschoten.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 september 2020.
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Geweigerde omgevingsvergunningen
Op de aangegeven datum is de volgende weigering omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden:
- 07/08/2020, realiseren uitweg, op / nabij het perceel Otterlaan 32, 9675 LR Winschoten.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de weigering omgevingsvergunning aan de
aanvrager.
Omgevingsvergunning van rechtswege (art. 3.9 Wabo, § 4.1.3.3 Awb)
Op 13 december 2019 is van rechtswege omgevingsvergunning gegeven voor het realiseren van een tijdelijke
grondopslag, op het schiereiland Vlintenberg in de Blauwestad. Dit is op 6 augustus 2020 aan de aanvrager
bekendgemaakt.
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure.
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na bekendmaking van het verkrijgen van de omgevingsvergunning
aan de aanvrager. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunt u enkel terecht bij de
voorzieningenrechter.
Kennisgeving ingevolge het Besluit mobiel breken bouw en sloopafval
Burgemeester en wethouders van Oldambt, gelet op artikel 4.3 Besluit mobiel breken bouw en sloopafval,
maken bekend dat een kennisgeving ingevolge het genoemde Besluit is ingediend.
Het betreft een melding voor het mobiel breken van circa 1.500 ton puin op de locatie Hamdijk 5, 9693 TB Bad
Nieuweschans. De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf 17 augustus 2020 tot 29 augustus 2020
gedurende vier werkdagen.
De melding, bijbehorende stukken en behandelingsbrief zijn in te zien bij het gemeentehuis te Winschoten.
Vergunningen en ontheffingen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten gemeente
Oldambt 2020
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:
-

Bevestiging van de melding voor het houden van een doopviering aan de Noordrand/strand te Midwolda op
zondag 23 augustus 2020 van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden ten behoeve van Ron Haans Fitnesscentrum
in de periode 10 tot en met 24 augustus 2020.
Wijziging ontheffing gebruik gemeentegrond ten behoeve van het plaatsen van een container voor de
woning Engelstilstraat 52 te Winschoten. Periode verlengd tot en met 18 augustus 2020.
Vergunning voor het houden van het evenement Drive-In bioscoop Blauwestad op zaterdag 5 september
2020 aan de Elfenbank, Blauwestad van 21.00 - 23.45 uur.
Bevestiging van de melding klein evenement Vakantiespelweek / springkussendag op vrijdag 14 augustus
2020 tussen 09.00 en 17.00 uur aan W. Mettingstraat 18, Bad Nieuweschans.
Vergunning voor het houden van het evenement Mini clubkamp met overnachting van vrijdag 14 augustus
2020 op zaterdag 15 augustus 2020 aan Hoofdstraat 42A, Beerta.
Bevestiging van de melding onthulling verfraaiing monument Oostwold (De Witte Zwaan) op 19 september
2020 van 14.00 uur tot 15.00 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.
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