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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: 
25/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Troppelhuizen 8, 9944 BH Nieuwolda; 
25/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Scheldestraat 42, 9673 CH Winschoten; 
25/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Langeweg 7, 9679 HL Scheemda; 
25/02/2019, slopen woonhuis, Bovenburen 104, 9675 HH Winschoten; 
28/02/2019, slopen opstallen, Bovenburen 104, 9675 HH Winschoten; 
28/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Singellaan 17, 9677 RE Heiligerlee; 
01/03/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Dollardweg 1, 9681 DA Midwolda. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
22/02/2019, bouwen/plaatsen schuur cq. garage, Diepswal 45, 9679 AN Scheemda; 
24/02/2019, kappen fijnspar en inlandse eik, Hoofdweg 90, 9681 AJ Midwolda; 
25/02/2019, bouwen schuurwoning, Misthoorn 2, 9685 CB Blauwestad; 
26/02/2019, kappen berkenboom, Esdoornlaan 38, 9678 RR Westerlee; 
28/02/2019, kappen beuk, Blijhamsterweg 40, 9672 AB Winschoten; 
28/02/2019, bouwen woning met terras en carport, Freya 23, 9685 HA 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: 
13/02/2019, plaatsen/aanbrengen gevelreclame, Langestraat 101, 9671 PE Winschoten; 
25/02/2019, plaatsen/bouwen aanbouw cq. muurkas, Kerkwijk 38, 9943 PJ Nieuw Scheemda; 
26/02/2019, bouwen brede school, ‘Brede School Scheemda’, Merelstraat 3, 9679 JE Scheemda; 
28/02/2019, kappen dertien wilgen, nabij de Beertsterplas, Beerta, kadastraal BTA K 158; 
27/02/2019, bouwen vrijstaande woning, Kaafijzer 8, 9685 CC Blauwestad; 
28/02/2019. plaatsen zonnepanelen (in beschermd stads- en dorpsgezicht), Molenlaan 23, 9687 PP Nieuw 

Beerta. 
 
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. 
 
Rectificatie  
 
In de publicatie van 27 februari 2019 stond vermeld dat de plancode van het plan “het realiseren van een privé-
schietbaan c.q. het weer in gebruik nemen van een (koker)schietbaan voor privégebruik op het perceel 
Zuiderveen 49 A, 9674 TA  Winschoten” is: NL.IMRO.1895.01OV0013-0401. 
Dit moet zijn NL.IMRO.1895.01OV0014-0401. 
 
 
Omgevingsvergunning van rechtswege (art. 3.9 Wabo, § 4.1.3.3 Awb) 
 
Op 15 februari 2019 is van rechtswege omgevingsvergunning gegeven voor het splitsen van een 
(zorg)appartement in twee wooneenheden op het perceel Brederolaan 51 (complex), 9673 GM Winschoten. Dit 
is op 28 februari 2019 aan de aanvrager bekendgemaakt. 
 
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure. 
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na bekendmaking van het verkrijgen 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:  
- Maatschap N.J.D. Evers en D. Evers, veranderen inrichting (propaantank), Stadspolder naast 13, 9688 TL 

Drieborg. 
 
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 voor het houden van fietscrossevenementen op de fietscrossbaan aan de Bovenburen te 

Winschoten op 23 maart 2019 en 28 september 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur en op 12 oktober 2019 
van 08.00 uur tot 16.00 uur. 

- Vergunning voor het innemen van een standplaats tussen de Hema en The Read Shop in Winschoten op 2 
maart 2019 en 9 maart 2019 en op het Israëlplein te Winschoten op 16 maart 2019 van 10.00 uur tot 16.00 
uur. 
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- Vergunning voor het houden van de Spelweek Finsterwolde op de Weu Nap Baan, Westbaan 9A te 
Finsterwolde op 27 juni 2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur, op 28 juni 2019 van 19.00 uur tot 01.00 uur en op 
29 juni 2019 van 14.00 uur tot 17.30 uur en van 20.00 uur tot 01.00 uur. 

- Ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 5 reclame-
driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, 
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 2 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad 
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve 
van de Klinker van 6 maart 2019 t/m 20 maart 2019. 

- Ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 5 reclame-
driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, 
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 2 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad 
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve 
van de Klinker van 3 april 2019 t/m 17 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 Provinciale verkiezingen, Gemeentebelang van 13 maart 2019 t/m 20 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. 
 
Vergadering gecombineerde raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte & Samenleving, Werk en 
Inkomen op 11 maart 2019 
 
De gecombineerde vergadering van de raadscommissies Bestuur, Middelen en Ruimte & Samenleving, 
Werk en Inkomen vindt plaats op maandag 11 maart 2019 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 luidt als volgt:  
 

1.   Opening. 

2.   Vaststellen agenda. 

3.   Vrije inspraak voor medeburgers. 

4.   Raadsvoorstel inzake ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z op basis van het 
Bedrijfsplan RIGG 2019-2020.   

5.   Raadsvoorstel inzake aanvraag suppletie-uitkering Gemeentefonds inzake conventionele 
explosieven.  

6.   Mededelingen. 

7.  Voortgang diverse projecten.  

 a. Poort van Winschoten 

 b.  Brede School Scheemda  

8.  Rondvraag.  

9.  Sluiting van de vergadering.  

 

U kunt inspreken op punten die op de agenda van de commissies staan én op punten die niet op de agenda 
staan, maar wel tot het werkterrein van de commissies behoren. Voor punten die zowel voor een 
commissievergadering als voor een raadsvergadering worden geagendeerd, geldt het inspreekrecht alleen bij 
de commissievergadering. 
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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 
Heidi Drijfhout, telefoon 0597 - 48 20 14. U kunt ook mailen: griffie@gemeente-oldambt.nl, graag 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 
 
 
De geplande vergadering op dinsdag 12 maart gaat niet door 
De geplande vergadering van de commissie Samenleving, Werk en Inkomen op dinsdag 12 maart 2019 komt te 
vervallen.  
 
 
 
 
 
 
 

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

