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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: 
10/02/2019, verwijderen asbest en slopen schuur, Hoofdweg 22, 9942 PE ’t Waar; 
11/02/2019, verwijderen asbest en slopen (na brand), Langestraat 69 / 69A, 9671 PC Winschoten; 
13/02/2019, slopen boerenschuur en fundering voorhuis, Provincialeweg 1A, 9944 TB Nieuwolda; 
13/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoethslaan 75 B, 9681 CL Midwolda; 
13/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoofdweg 229, 9681 AG Midwolda; 
13/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Beatrixstraat 26, 9682 SE Oostwold; 
13/02/2019, verwijderen asbesthoudend plaatmateriaal, Reiderwolderpolder 18, 9684 TK Finsterwolde. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
08/02/2019, realiseren jongveestal voor geiten, Emergoweg 1, 9678 TJ Westerlee; 
08/02/2019, kappen naaldboom, Oude Hornweg 4, 9677 PN Heiligerlee; 
10/02/2019, kappen elf bomen, Provincialeweg 82, 9677 PE Heiligerlee; 
10/02/2019, realiseren aanbouw aan woning, Dok 5, 9944 BR Nieuwolda; 
11/02/2019, kappen vijf essen en twee trompetbomen, Niesoordlaan 131, 9681 CV Midwolda; 
11/02/2019, realiseren kinderopvang, Bosweg 5, 9679 TR Scheemda; 
12/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen (slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht), Nieuweweg 

12, 9686 TX Beerta; 
13/02/2019, realiseren uitweg, Berkenlaan 5, 9678 RT Westerlee; 
14/02/2019, verwijderen gastransportleidingen en zinker, langs het Winschoterdiep (zuid- en noordzijde) tussen 

de Wezellaan en ‘Beertsterbrug’ en nabij de Hoorntjesweg, kadastraal WST A 4279, 4450 en 4451;  
14/02/2019, bouwen woning, Dennenborg 2, 9685 KE Blauwestad. 
 
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: 
12/02/2019, realiseren uitweg, Veenweg 59, 9686 SE Beerta; 
13/02/2019, kappen vier essen en weigering kappen treurberk, Oosterstraat 23, 9679 KK Scheemda; 
13/02/2019, kappen den, Hermelijnlaan 47, 9675 KR 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. 
 
 
 
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Hoofdstraat 153, 9686 VH  Beerta (Rijksmonument)  
 
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor het realiseren van groepsaccommodatie 
op het perceel Hoofdstraat 153, 9686 VH  Beerta (Rijksmonument).  
 
 
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing.  
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 februari 2019 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden. 
 
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende 
ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 
CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak 
daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000. 
 
Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn. 
 
 
 
 
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 voor ‘het uitbreiden van de timmerfabriek met een magazijn en spuiterij’ op het perceel J.A. 
Koningstraat 10, 9672 AD Winschoten. 
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 maart 2019. 
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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: 
 
- Vergunning voor het houden van het evenement ‘Airshow Oostwold’ op het vliegterrein aan de polderweg 

28 te Oostwold op 9 en 10 juni 2019. 
- Verlenging ontheffing gebruik gemeentegrond middels de plaatsing van containers en units aan de 

Beatrixstraat te Oostwold tot 8 februari 2019. 
- Vergunning voor het innemen van een standplaats aan de voorzijde van het gemeentehuis aan de J. 

Modastraat te Winschoten op 9 en 23 maart 2019 en op 16 februari en 16 maart 2019. 
- Vergunning voor het organiseren van een kermis op het Vredesplein te Beerta voor de periode van 3 t/m 7 

april 2019. 
- Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 10 reclame-

driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, 
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 10 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad 
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve 
van de PvdA Statenfractie van 13 maart 2019 t/m 20 maart 2019. 

- Vergunning voor het houden van een verkoopactie met geraniums en hanging baskets in Westerlee in de 
periode van 1 t/m 3 april 2019. 

- Vergunning voor het houden van een verkoopactie met koeken in Scheemda op 21 september 2019. 
- Vergunning voor het houden van een verkoopactie met bloemen in Scheemda op 23 april 2019. 
- Ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van 

LEUK! van 8 maart 2019 t/m 15 maart 2019. 
 

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 25 februari 2019 om 20.00 uur in Halte Democratie, Havenkade-
west 1 te Winschoten. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.  
 
Aansluitend aan de reguliere raadsvergadering vindt een openbare informerende raadsbijeenkomst plaats 
betreffende het plan van aanpak versterking Oldambt (aardbevingen).  
 
Beide bijeenkomsten worden live uitgezonden en zijn na afloop terug te zien via www.gemeente-
oldambt.nl/gemeenteraad 
 
 
De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:  
 

1.   Opening van de vergadering. 

2.   Vaststellen van de agenda. 

3.   Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad. 

 a. Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 28 januari 2019 en 29 januari 
2019.   

 b. Actualiseren toezeggingenlijst raad. 

4.   Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen. 

5.   Mededelingen. 

6.   Ingekomen stukken. 

7.  Vragenuurtje raad. 
 
8. 

  
Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat 

 a. Toelating en installatie van de heer Johannes Wesselink tot lid van de raad (als opvolger 
van raadslid Cor Mulder).    

 b.  Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten. 

 
9. 

  
Onderwerpen ter besluitvorming met debat 

 a.  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 griffier Jelte van der Meer: 
jelte.vandermeer@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp/agendapunt.   
 
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 

http://www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad
http://www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad
mailto:jelte.vandermeer@gemeente-oldambt.nl
http://ris.ibabs.eu/raad-oldambt/raadsysteem/meeting/100000201/c3e2f854-16d3-4ba4-8f58-57f85d3743a0/
http://www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad
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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.  
 
 
 

mailto:info@gemeente-oldambt.nl

