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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:

18/02/2020, verwijderen van asbesthoudende materialen, Oudezijl 2 en 4 9696PA Bad Nieuweschans.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
17/02/2020, kappen van een esdoorn, Roggeveld 1, 9681GM Midwolda;
17/02/2020, kappen van een lindeboom, Hoofdweg 46, 9942 PE ’t Waar;
20/02/2020, kappen van een naaldboom, Hoofdweg 106, 9678 PP Westerlee;
20/02/2020, kappen van een naaldboom, Molenlaan 26, 9687 PR, Nieuw Beerta;
21/02/2020, kappen van een naaldboom, A.J. Romijnweg 17, 9674 AH Winschoten.
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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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:
- PlusPeilbureau, bouwmelding, Ekamperweg, sectie G, nummer 629, Finsterwolde.
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 een container op het grasveld aan
de Poststraat te Scheemda in de periode van 29 februari t/m 1 juni 2020.
Bevestiging van de melding van de opening van een nieuwe speeltuin op de hoek Prunuslaan/Wilgenstraat
te Nieuwolda op 18 april 2020 van 13.00 uur tot 16.30 uur.
Vergunning voor het houden van het evenement ‘Sterkste man van Winschoten’ op het Marktplein te
Winschoten op 16 mei 2020 van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Vergunning voor het houden van het evenement Shantykorenfestival op 16 mei 2020 tussen 13.00 uur en
17.15 uur op 5 locaties in de binnenstad van Winschoten.
Ontheffing voor het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een busje voor het pand Langestraat
36A te Winschoten op 2 maart 2020 van 07.30 uur tot 13.00 uur.
Bevestiging van de melding van het houden van een rommelmarkt om en bij de kerk aan de Kerklaan 32 te
Scheemda op 9 mei 2020 van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Wijziging datum evenement: Het evenement ‘Motormiddag’ zal plaats vinden op het parkeerterrein achter
de Jumbo in Scheemda op 29 augustus 2020 (was eerst 19 september 2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur).
Vergunning voor het houden van een collecte voor de stichting ‘Chantal Wil Leven’ in Winschoten in de
periode 23 t/m 29 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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Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op maandag 2 maart 2020 om 20.00 uur in
Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten. Deze vergadering is openbaar en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te wonen.
De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1

Opening van vergadering.

2

Vaststellen van de agenda.

3

Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad.

3.a

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 januari 2020

3.b

Actualiseren toezeggingenlijst raad.

4

Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen.

5

Mededelingen.

6

Ingekomen stukken raad.

7

Vragenuurtje raad

8

Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat.

8.a

Raadsvoorstel inzake Benoeming raadscommissielid.

8.b

Raadsvoorstel inzake Benoeming lid raad van toezicht RvT SOOOG.

8.c

Raadsvoorstel inzake Aanwijzing griffier en plaatsvervangend griffier.

8.d

Raadsvoorstel inzake Intrekking van de “Verordening voortgangsgesprekken burgemeester en raad
2012”.

8.e

Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

9

Onderwerpen ter besluitvorming met debat.

9.a

Raadsvoorstel inzake Vvgb Zonneweide Finsterwolde.

9.b

Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten.

10

Sluiting van de vergadering.

U kunt alleen inspreken op agendapunten die niet eerder zijn besproken tijdens een commissievergadering.
Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de
insprekers als er meer dan zes insprekers zijn.
Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de vergadering, per mail aanvragen bij de griffier Jelte van der Meer,
jelte.vandermeer@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 3
Bezoekadres: Johan Modastraat 6, 9671 CD, Winschoten | telefoon: (0597) 482 000

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt
Week 9 | 26 februari 2020 | nummer 9

De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.
De vergadering is live en na afloop te bekijken via www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad.

Informatieavond gemeenteraad
Op dinsdag 3 maart 2020 vindt er een informatieavond plaats over de Regionale Energiestrategie Groningen,
ook wel aangeduid met RES.
Raadsleden, raadscommissieleden en bestuurders van de gemeente Oldambt bespreken met elkaar de inhoud,
het proces en het besluitvormingsproces van het concept RES Groningen.
De bijeenkomst begint om 20 uur in Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten.
Het programma ziet er als volgt uit:
-

Opening door wethouder Bard Boon
Presentatie/toelichting consultatiedocument RES Groningen
Bespreking consultatiedocument

Deze informatieavond is openbaar en u bent van harte welkom deze bij te wonen.
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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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