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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:
02/01/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Provincialeweg 39, 9677 PA Heiligerlee;
04/01/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, M.A. de Ruyterlaan 42, 9675 EE Winschoten;
05/01/2017, verwijderen asbesthoudende materialen, Rijnstraat 17, 9673 CN Winschoten;
05/01/2017, slopen woning met aangebouwde garage (na brand), Nieuweweg 5, 9684 VC Finsterwolde.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):
28/12/2016, verbouwen winkel tot woning, Blijhamsterstraat 7, 9671 AS Winschoten;
28/12/2016, verbouwen garage, Kampschutterslaan 19, 9678 RJ Westerlee;
28/12/2016. bouwen schuur, Verlengde Ekamperweg 2, 9682 VG Oostwold;
02/01/2017, kappen lindeboom en populier, Oosterstraat 53, 9679 KL Scheemda;
05/01/2017, kappen vier populieren, Hoofdweg 103, 9942 PC ’t Waar;
06/01/2017, kappen kastanje, Drieborg 8, 9688 RB Drieborg;
06/01/2017, kappen berk, Jachtlaan 22, 9675 JA Winschoten;
06/01/2017, wijzigen gevel, Poststraat 4-10, 9679 AA Scheemda.
De aanvragen wordt 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.
Beschikte aanvragen omgevingsvergunning
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden:
03/01/2017, kappen linde, Lindelaan 38, 9674 BW Winschoten.
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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Openbare bekendmaking Verordening kwaliteit VTH Groningen
De raad van de gemeente Oldambt maakt bekend dat zij op 19 december 2016 de Verordening kwaliteit VTH
Groningen heeft vastgesteld. Deze verordening heeft tot doel de uitvoeringskwaliteit van vergunningverlening,
toezicht en handhaving conform de Wet algemene bepalingen te borgen. U kunt de stukken tijdens onze
openingstijden inzien bij de klanten contact centrum in het gemeentehuis.

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:
- Enexis, nabij Stationsstraat 124, 9679 EG Scheemda (kadastraal SDA I 466), oprichten gasreduceerstation.

Openbare kennisgeving: Stemmen bij Volmacht
Tweede Kamer der Staten Generaal
De burgemeester van Oldambt maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer
der Staten Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij
gelden de volgende bepalingen:
A.

MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bij bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de
verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 10 maart 2017, door de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of
door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari
2017 als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.

MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om
voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart
door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de
gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit
kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag
van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen
van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.
De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.
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Nadere inlichtingen worden verstrekt door bureau verkiezingen, Johan Modastraat 6, Winschoten.

Winschoten, 4 januari 2017

De burgemeester,
de heer P. Smit

Openbare kennisgeving: Stemmen met een kiezerspas
Tweede Kamer der Staten Generaal
De burgemeester van Oldambt maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer
der Staten Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een
willekeurig stembureau in Nederland.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A.
1.
2.

3.
4.
B.

SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
Bij bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften
om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 10
maart 2017 , door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op
maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per
brief aan de stemming te mogen deelnemen.
Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2017, 12.00
uur de stempas over te leggen bij bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op
maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per
brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet
kunt identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door bureau verkiezingen, Johan Modastraat 6, Winschoten.

Winschoten, 4 januari 2017

De burgemeester,
de heer P. Smit
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Vergadering raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte op 17 januari 2017
De raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte vergadert op maandag, 16 januari 2017 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. Indien er onvoldoende tijd is om alle agendapunten te behandelen wordt
de vergadering voortgezet op dinsdag, 17 januari 2017 om 20.00 uur eveneens in Halte Democratie.

De voorlopige agenda luidt als volgt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a.
10.
11.
12.

Opening.
Vaststellen agenda.
Raadsvoorstel inzake actualisatie klimaatbeleid en duurzaamheidsfonds.
Vrije inspraak voor medeburgers.
Raadsvoorstel inzake intrekken voorbereidingsbesluit “Woongebied Het Dorp
Blauwestad”.
Raadsvoorstel inzake basisdocument Omgevingsvisie.
Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Bad Nieuweschans – Hamdijk.
Raadsvoorstel inzake evaluatie winkeltijdenverordening.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Brieven en mail van de wooncoöperatie Finnewold over prestatieafspraken en over
woningen H.J. Siemonsstraat.
Rondvraag.
Voortgang diverse projecten.
Sluiting van de vergadering.

U kunt 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.
Volgens de Verordening op de Raadscommissies krijgt elke spreker maximaal vijf minuten het woord en
verdeelt de voorzitter de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers per
vergadering zijn. De commissie kan hier ter vergadering van afwijken. Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de
vergadering, aanvragen bij de secretaris van de commissies, mevrouw Ine Kramer, telefoon 0597 482012. U
kunt ook mailen: ine.kramer@gemeente-oldambt.nl, graag onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.
De vergaderstukken worden gepubliceerd op de website van de gemeente Oldambt.
De vergaderingen zijn live en na afloop te beluisteren via www.gemeente-oldambt.nl

Vergadering raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen op 17 januari 2017 vervalt
De vergadering van de raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen, gepland op dinsdag 17 januari 2017
om 20.00 uur in Halte Democratie, vervalt.
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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

Homburg, A.E.

29-09-1969

11-01-2017

Kolthof, R
Eggens, M
Harms, L

29-11-1985
20-07-1971
20-11-1964

11-01-2017
11-01-2017
11-01-2017

Duitsland
Onbekend
Onbekend

Karasi, E

04-08-1996

Kastanjelaan
103,Winschoten
Tulpstr. 37, Scheemda
Heuvelstr.75,Winschoten
Blijhamsterweg
17,Winschoten
Dennenborg 1, Blauwestad

Uitschrijving
wegens
vertrek naar
Onbekend

11-01-2017

Onbekend

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.

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.
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