Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 41 | 7 oktober 2020 | nummer 40

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:
29/09/2020, verwijderen asbesthoudende materialen, Torenstraat 10, 9679 BP Scheemda.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
25/09/2020, bouwen woning en realiseren uitweg, Groeveweg 15 A, 9682 RP Oostwold;
27/09/2020, realiseren uitweg, Schortinghuislaan 15, 9681 CH Midwolda;
28/09/2020, realiseren paardenbak met hekwerk, Klinkerweg 122, 9684 AH Finsterwolde;
28/09/2020, bouwen bedrijfshal, Grotelant 24, 9679 VA Scheemda;
28/09/2020, realiseren detailhandel (verkoop vouwwagens), Grotelant 19, 9679 VA Scheemda;
28/09/2020, bouwen bedrijfshal, Haven Zuidzijde 11, 9679 TD Scheemda;
28/09/2020, plaatsen erfafscheiding, Melkweg 8, 9671 LP Winschoten;
01/10/2020, kappen acht essen, twee elzen en twee veldesdoorns (t.b.v. nieuwe ontsluiting Lutkelant,
Scheemda), Provincialeweg 4A, 9677 TW Heiligerlee;
01/10/2020, realiseren mini-camping en theetuin, Oudeweg 31, 9686 VA Beerta;
01/10/2020, plaatsen zonnepanelen (veldopstelling), Vogelzangsterweg 14, 9679 HT Scheemda;
02/10/2020, kappen eikenboom, Hoofdweg 168, 9678 PS 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.
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Verleende omgevingsvergunningen
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
29/09/2020, bouwen schuur, Nieuweweg 88, 9682 VN Oostwold;
30/09/2020, realiseren kinderopvang, Bosweg 5, 9679 TR Scheemda;
30/09/2020, kappen berkenboom op het perceel Wezellaan 143, 9675 LD Winschoten;
30/09/2020, bouwen woning, Misthoorn 23
30/09/2020, gebruiken loods en perceel door een transportbedrijf van beperkte omvang, Klinkerweg 122, 9684
AH Finsterwolde;
01/10/2020, kappen lariks, Hoofdstraat 199, 9686 PB Beerta;
01/10/2020, tijdelijk plaatsen triage-tent (De Klinker) tot 1 juni 2021, bij Mr. D.U. Stikkerlaan 251, 9675 DG
Winschoten;
02/10/2020, gewijzigd situeren vijf rijtjeswoningen, Provincialeweg 14, 14A, 14B, 14C en 14D, 9677 PD
Heiligerlee.
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.
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.W. (Job) Steijnis, wonende te Blauwestad,
bij besluit van 1 oktober 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 C.H. (Cindel) Hessels-Slijm, wonende te Winschoten.
Winschoten, 7 oktober 2020
De voorzitter, benoemd
Cora-Yfke Sikkema
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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

Westerveld,
A.T.A.R.U.Z.D.
Żelechowska, R.E.

26-03-1996

Scheldestraat 40,
Winschoten
Poststraat 3, Scheemda

09-09-2020

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend

09-09-2020

Polen

29-08-1941

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 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:
-

Vergunning voor het houden van een verkoopactie met metworsten in Midwolda en Oostwold op 20
november 2020.
Vergunning voor het houden van een verkoopactie met metworsten in Oostwold, Midwolda en Nieuwolda
(polder) op 14 oktober 2020.
Vergunning voor het houden van een verkoopactie met oliebollen in Oostwold, Midwolda en Nieuwolda
(polder) op 30 december 2020.
Ontheffing gebruik gemeentegrond voor het plaatsen van een verreiker voor het pand Bosstraat 3 te
Winschoten op maandag 19 oktober 2020 van 08.00 uur tot 10.00 uur.
Intrekking vergunning ‘Week van de Veiligheid’, die in het centrum van Winschoten zou plaatsvinden op 10
oktober 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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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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