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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: 
07/01/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Complex: Hoogklei 3, 3A, (9671GC), Vissersdijk 

35,41,43,45,47 (9671EG), Bosstraat 30,30A,30B,30C,30D,40,42,44,52,60,66 (9671GH) & Mr. A.J. 
de Sitterstraat 26,28,32,34,38,40,42,44,46,48,52,54,56 (9671HC), Winschoten; 

07/01/2019, verwijderen asbesthoudende materialen c.q. het opruimen van brandschade in verband met een 
calamiteit (het asbest is/wordt verwijderd uit het pand, van de straat en van de aangrenzende 
percelen c.q. van omringende daken, balkons, luifels en uit dakgoten), Langestraat 69, 9671 PC 
Winschoten en directe omgeving; 

08/01/2019, slopen schuurtje incl. verwijderen asbest, Langeweg 58, 9679 HS Scheemda; 
09/01/2019, slopen muurtje en overkapping, Anemoonstraat 3, 9679 EL Scheemda. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
04/01/2019, kappen dertien wilgen, nabij de Beertsterplas, Beerta, kadastraal BTA K 158; 
08/01/2019, verplaatsen uitweg, Watertorenstraat 47, 9671 LH Winschoten; 
08/01/2019, kappen spar, Hermelijnlaan 47, 9675 KR Winschoten; 
09/01/2019, realiseren woning (voorm. kerkgebouw) en wijzigen voorgevel, Mr. A.J. de Sitterstraat 9, 9671 GL 

Winschoten; 
09/01/2019, kappen negen bomen en realiseren uitweg, Anemoonstraat 3, 9679 EL Scheemda; 
09/01/2019, kappen tweehonderd essen (rond voetbalvelden B.N.C.), bij/nabij Klinkerweg 135-137, 9684 AC 

Finsterwolde, kadastraal FSW H 1158 & 2001; 
09/01/2019, gebruiken pand voor reguliere bewoning, Goldhoorn 13, 9684 XP Finsterwolde; 
10/01/2019, knotten linde, nabij Kastanjehof 35, 9674 CN Winschoten; 
10/01/2019, bouwen vrijstaande woning, Kaafijzer 8, 9685 CC Blauwestad; 
11/01/2019, kappen beuk, A.J. Romijnweg 8, 9672 AH Winschoten; 
11/01/2019, kappen es, Wissellaantje 1, 9681 AX 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. 
 
 

http://www.gemeente-oldambt.nl/in-oldambt-nieuw/bekendmakingen_46551/
http://www.gemeente-oldambt.nl/bestuur-organisatie-nieuw/overzicht-van-alle-vergaderingen_47021?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=agenda
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Beschikte aanvragen omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden: 
08/01/2019, uitbreiden bedrijfshal, Kartonbaan 27, 9672 BP Winschoten; 
08/01/2019, realiseren/veranderen uitweg, Pelmolenlaan 20, 9679 GB Scheemda; 
09/01/2019, kappen honderdtweeëntwintig bomen i.v.m. aanleg Blauwe Loper (‘Pieter Smitbrug’), bosplantsoen 

en bosschage langs het Winschoterdiep, het Stadspark en de Hoorntjesweg, Winschoten, 
kadastraal WST A 4464; 

09/01/2019, kappen vijf esdoorns en drie elzen en knotten drie lindes, Langeweg 2, 9944 CC Nieuwolda; 
10/01/2019, bouwen woning, Nieuweweg 56, 9682 RN Oostwold; 
10/01/2019, bouwen woning, Scheepsmeter 15, 9685 CA Blauwestad; 
10/01/2019, tijdelijk plaatsen woonunit, Nieuweweg 56, 9682 RN Oostwold; 
14/01/2019, gebruiken pand als woning, Bosstraat 26, 9671 GH Winschoten; 
14/01/2019, plaatsen dakkapel, Priorij 10, 9675 RP 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. 
 
 
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:  
- Gemeente Oldambt, uitbreiden onderwijsgebouw, Grintweg 70, 9675 HL Winschoten; 
- Bakkerij Wiebrand (Coöperatie de Graanrepubliek), oprichten ambachtelijke bakkerij, Oudezijl 1, 9693 PA 

Bad Nieuweschans; 
- De Tille te Westerlee (dorpshuis), veranderen inrichting, Hoofdweg 128, 9678 PR Westerlee. 
 
Besluit Omgevingsvergunning, Polderweg 28, 9682 XS Oostwold 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 
een hangar op het perceel Polderweg 28, 9682 XS  Oostwold. 
 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 januari 2019, conform artikel 
6:8, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te 
Winschoten. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag gedurende de 
openingstijden. 
Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het 
tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.01OV0017-0401. Ook de 
planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen. 
 
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 31 oktober 2018 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. 
 
Tegen het besluit kan gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep worden ingesteld door:   
 degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. 
 de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het 

ontwerpbesluit. 
 belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 

tegen het ontwerpbesluit. 
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 
150, 9700 AD Groningen. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
d. de gronden van het beroep. 
Op grond van artikel 6.8 van de Algemene wet bestuursrecht begint de termijn voor het indienen van een 
beroepsschrift met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. 
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. 
 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In dit kader kunnen 
belanghebbenden die een beroepschrift hebben ingediend de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te 
treffen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voorwaarde is wel dat dan ook een 
beroepschrift is ingediend.  
 
Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.  
 
 
Besluit omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure (milieu) – A.J. Romijnweg 47 B, 
Winschoten 
 
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten omgevingsvergunning (milieu) te verlenen voor het oprichten en in 
werking hebben van een inrichting voor de productie van snoepgoed voor promotionele doeleinden en gezonde 
snacks voor paarden op het perceel A.J. Romijnweg 47 B, 9672 AH  Winschoten. 
 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 januari 2019, conform artikel 
6:8, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te 
Winschoten. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag gedurende de 
openingstijden. 
 
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 1 november 2018 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. 
 
Tegen het besluit kan gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep worden ingesteld door:   
 degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. 
 de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het 

ontwerpbesluit. 
 belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 

tegen het ontwerpbesluit. 
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 
150, 9700 AD Groningen. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd. 
 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
d. de gronden van het beroep. 
Op grond van artikel 6.8 van de Algemene wet bestuursrecht begint de termijn voor het indienen van een 
beroepsschrift met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. 
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. 
 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.  

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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In dit kader kunnen belanghebbenden die een beroepschrift hebben ingediend de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat dan ook een beroepschrift is ingediend. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend 
bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 
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: 
 
- Bevestiging van de melding van het houden van een rommelmarkt om en bij de kerk aan de Kerklaan 32 te 

Scheemda op 4 mei 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
- Vergunning voor het innemen van een standplaats tussen de Klinker en Pet’s Place te Winschoten voor de 

verkoop van onder andere patat, hamburgers en braadworsten op dinsdag en zondag van 12.00 uur tot 
20.00 uur tot 1 januari 2024. 

- Ontheffing voor het gebruik van gemeentegrond door het plaatsen van twee containers en een schaft-
toiletunit op de hoek Westerstraat en Bosstraat te Winschoten in de periode 9 januari t/m 19 maart 2019. 

- Verlenging van de ontheffing voor gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container voor het 
pand aan Grintweg 105 te Winschoten tot 1 maart 2019. 

- Vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting aan de Rozenstraat 2, Winschoten. 
- Vergunning voor het houden van en ontheffing voor het schenken van alcoholhoudende dranken bij het 

muziekevenement ’T Nibbeltje op zaterdag 19 januari 2019 in een bouwwerk op perceel Polderweg 26, 
Oostwold. 
 

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. 
 
Voorgenomen vertrek uit Nederland 
 
De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij/zij volgens de basisregistratie personen (BRP) 
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het cluster Dienstverlening. Het college heeft het voornemen de 
betrokken persoon ambtshalve uit te schrijven uit Nederland. 
 

Geslachtsnaam en 
Voorletters 
 

Geboorte- 
datum 

Adres Datum 
voornemen 

Uitschrijving 
wegens vertrek 
naar 

Biersteker, E. 30-12-1976 Scheemdermeerlaan 22, 
Scheemda 

16-01-2019 Bondsrepubliek 
Duitsland 

 
Een dergelijke opschorting betekent dat u niet meer als ingezetene in de BRP van de gemeente Oldambt bent 
geregistreerd.  
 
Gevolgen 

1. Financiële consequenties zoals stopzetting kinder-, huur- en zorgtoeslag, kinderbijslag, overige 
uitkeringen, pensioen en AOW opbouw; 

2. Geen verstrekking van documenten zoals paspoort, rijbewijs, uittreksel BRP, stopzetting vergunningen.  
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Op grond van de Wet BRP is iedere burger verplicht tot het doen van:  
Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland, niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en 
uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente waar u verblijft. U moet bij de aangifte uw identiteit aantonen; 
Aangifte van vertrek naar het buitenland, als u gedurende een jaar langer dan acht maanden buiten Nederland 
verblijft niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek en uiterlijk op de dag van het vertrek. Blijft er iemand op uw 
adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen van de laatste 
woongemeente in Nederland. 
 
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.  
 
De ter inzage liggende stukken t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning (ingediende, beschikte en besluiten) 
zijn alleen in te zien en worden niet toegezonden.  
 
 
 

mailto:info@gemeente-oldambt.nl

