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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: 
13/02/2019, verwijderen asbest en slopen (na brand), Langestraat 71, 9671 PC Winschoten; 
13/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Langakkerschans 30, 9693 AV Bad Nieuweschans; 
14/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Dominee Hoekstrastraat 14, 9681 CN Midwolda; 
15/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Plantsoenlaan 42, 9679 HC Scheemda; 
21/02/2019, slopen/verwijderen schoorsteen, Acacialaan 55, 9674 AB Winschoten. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
14/02/2019, vernieuwen c.q. bouwen schuur/opslagloods, Hoofdweg 39, 9678 PG Westerlee; 
15/02/2019, realiseren uitweg, Priorij 10, 9675 RP Winschoten; 
16/02/2019, kappen wilg en grove den, Hoofdweg 53, 9681 AB Midwolda; 
19/02/2019, bouwen woning met garage, Kleipad 3, 9684 AX Finsterwolde, kadastraal FSW H 1857; 
19/02/2019, kappen kastanje en conifeer, Provincialeweg 76, 9677 PE Heiligerlee; 
21/02/2019, bouwen woning en realiseren uitweg, Anholt 38, 9685 HB Blauwestad; 
22/02/2019, plaatsen zonnepanelen (in beschermd stads- en dorpsgezicht), Molenlaan 23, 9687 PP Nieuw 

Beerta; 
22/02/2019, kappen drie lindes en vier wilgen, Pastorieweg 8, 9943 TG Nieuw Scheemda; 
22/02/2019, plaatsen meetapparatuur voor bodemdaling en een hekwerk, nabij de H.R. Remmersweg te 

Finsterwolde, kadastraal FSW H 36. 
 
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: 
15/02/2019, verplaatsen uitweg, Watertorenstraat 47, 9671 LH Winschoten; 
19/02/2019, bouwen campinggebouw, Hoofdweg 20 A, 9681 AH Midwolda; 
19/02/2019, gebruiken bedrijfswoning als woning van derde(n), Goldhoorn 13, 9684 XP Finsterwolde; 
20/02/2019, verwijderen asbesthoudende materialen (slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht), Nieuweweg 

12, 9686 TX Beerta; 
22/02/2019, realiseren aanbouw aan de woning, Dok 5, 9944 BR Nieuwolda. 
 
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. 
 
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 oprichten van een bedrijfshal’ op het perceel Veenweg 1A, 9684 AT Finsterwolde. 
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 april 2019. 

 
 
Melding gesloten bodemenergiesysteem 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, gelet op artikel 1.10 en 3a.2 van het Besluit lozen 
buiten inrichtingen, maken bekend dat melding gesloten bodemenergiesysteem is gedaan voor:  
- Het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, Ossevenne 15, 9679 VD Scheemda. 
 
 
Besluit omgevingsvergunning, Zuiderveen 49 A, 9674 TA Winschoten 
 
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 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. 
 
Door de gemeenteraad is op 28 januari 2019 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 
 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 februari 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.1895.01OV0013-0401.  
Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen. 
 
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 7 december 2017 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen.  
Er zijn twee zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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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.  
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. 
 
 
Kennisgeving opgraving overledene begraafplaats Acacialaan te Winschoten 
 
De burgemeester van de gemeente Oldambt maakt bekend dat zij op 20 februari 2019 op grond van artikel 29 
van de Wet op de lijkbezorging besloten heeft vergunning te verlenen tot het doen opgraven van het stoffelijk 
overschot van wijlen Hanneke Steffek. Zij is begraven in een particulier graf op de begraafplaats Acacialaan  te 
Winschoten, grafnr.: RK-afd vak 2 rij 2 nr. 14.  
 
Bezwaar 
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen schriftelijk een 
bezwaarschrift indienen. Dat bezwaarschrift kan worden gericht aan: 
 
De burgemeester van de gemeente Oldambt 
Secretariaat adviescommissie bezwaarschriften 
Kamer algemene zaken 
Postbus 175 
9670 AD Winschoten 
 
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
d. de gronden/redenen van het bezwaar.    
 
 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Voorlopige voorziening 
 
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, 
kan ook een voorlopige voorziening aanvragen aan de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Noord-
Nederland, Locatie Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor een dergelijk 
verzoek is griffierecht verschuldigd. 
 
Openbare bekendmaking Gecombineerde verkiezingen provinciale staten Groningen en waterschap 
Hunze en Aa’s op 20 maart 2019 
 
STEMMEN BIJ VOLMACHT 
 
De burgemeester van Oldambt maakt bekend dat het bij de aanstaande gecombineerde verkiezingen van de 
leden van provinciale staten van Groningen in kieskring Groningen en de leden van het algemeen bestuur van 
waterschap Hunze en Aa’s op woensdag 20 maart 2019 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 vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de 
burgemeester van de gemeente waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd. 
Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt. 

3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag  
4 februari 2019 als kiezer voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen en/of 
als kiezer voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s 
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. 
Deze 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 die 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 per verkiezing niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.  
De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht. 
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Johan Modastraat 6 in Winschoten. 
 
Winschoten, 27 februari 2019 
 
De burgemeester voornoemd, 
Mevrouw. C. Sikkema 
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Openbare bekendmaking Gecombineerde verkiezingen provinciale staten Groningen en waterschap 
Hunze en Aa’s op 20 maart 2019 
 
STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 
 
De burgemeester van Oldambt maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale 
staten van Groningen in kieskring Groningen op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar 
stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie Groningen.   
Het is een kiezer eveneens toegestaan bij de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van 
waterschap Hunze en Aa’s op woensdag 20 maart 2019 zijn/haar stem uit te brengen in een van de 
aangewezen stembureaus in het gebied van het waterschap Hunze en Aa’s.  
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen: 

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften 

om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. 
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 

2019, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 
februari 2019 als kiezer is geregistreerd. 

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de 
stemming te mogen deelnemen. 

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. 

B. MONDELINGE AANVRAAG 
1. De kiezer moet hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 

uur de stempas overleggen bij het bureau verkiezingen van zijn/haar gemeente waar hij/zij op 
maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd. 

2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht 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 in Winschoten. 
 
Winschoten, 27 februari 2019 
 

De burgemeester voornoemd, 

Mevrouw C. Sikkema 
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Openbare bekendmaking Aanwijsbesluit Afeer Oost Groningen uitvoering NEN 3140 keuringen 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft op 28 januari 2019 besloten: 
 

1. Het sociaal werk- en leerbedrijf Afeer Oost Groningen (hierna: Afeer) als alleenrechthouder aan te 
wijzen als uitvoerende partij voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen conform de NEN 3140 
normering. 

2. Met Afeer een overeenkomst voor de uitvoering van NEN 3140 keuringen elektrische arbeidsmiddelen 
aan te gaan. 

 
Door middel van het aanwijsbesluit ontvangt Afeer conform de verordening alleenrecht Synergon 2014 het 
uitsluitend recht om de NEN 3140 keuringen gedurende vier jaren uit te voeren. 
 
Het aanwijsbesluit en de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen kosteloos tijdens kantooruren 
gedurende een periode van twaalf weken ter inzage op het gemeentekantoor te Scheemda welke is gevestigd aan 
de Brugstraat 2 (afdeling dienstverlening (team Inkoop)), alwaar tevens een mondelinge toelichting op het 
aanwijsbesluit kan worden verkregen. Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van de 
Procedureregeling verkrijgen. 
 
Het aanwijsbesluit is tevens geplaatst op de landelijke regelingenbank www.wetten.nl.  
 
Dit besluit treedt in werking op 28 februari 2018 
 
Winschoten, 27 februari 2018 
 
 
Voorgenomen 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 het voornemen de 
betrokken personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland. 
 

Geslachtsnaam en 
Voorletters 
 

Geboorte- 
datum 

Adres Datum 
voornemen 

Uitschrijving 
wegens 
vertrek naar 

Angelova, E.Z. 30-03-1976 Ockeweer 20, Scheemda 27-02-2019 Onbekend 

Goëken, R.W. 20-07-1984 Otterlaan 136, Winschoten 27-02-2019 Onbekend 

Hulzebos, R.W. 22-04-1994 Blijhamsterstraat 34, 
Winschoten 

27-02-2019 Onbekend 

Mandersloot, M.H. 12-02-1992 Nieuweweg 12, Beerta 27-02-2019 Australië 

Mhreteab Tesfaldet 
Asfaha 

01-01-1986 Waalstraat 3, Winschoten 27-02-2019 Onbekend 

Paap, J.F. 30-09-1961 Molenhornstraat 34, 
Winschoten (briefadres) 

27-02-2019 Onbekend 

Spieard, D. 11-01-1981 Parallelweg 28, Beerta 27-02-2019 Onbekend 

Wind, J.B.M. 09-10-1979 Kromme-elleboog 13C, 
Finsterwolde 

27-02-2019 Onbekend 

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

http://www.wetten.nl/
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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.  
 

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. 
 
 
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 organiseren van een zomerkermis op een gedeelte van het Marktplein in Winschoten 

in de periode van 10 juli t/m 14 juli 2019. 
- Vergunning voor het organiseren van een Allerheiligenkermis op een gedeelte van het Marktplein in 

Winschoten in de periode van 28 oktober t/m 4 november 2019. 
- Bevestiging van de melding van het evenement ‘Motorenmiddag Scheemda’ op de parkeerplaats achter de 

Jumbo te Scheemda op 14 september 2019 van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
- Vergunning voor het houden van het evenement ‘Bevrijding Winschoten’ op het Marktplein te Winschoten 

op 13 april en 14 april 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur. 
- Verlenging ontheffing gebruik gemeentegrond aan de Beatrixstraat te Oostwold tot 8 februari 2019. 
- Vergunning voor het houden van een Shantykorenfestival in het centrum van Winschoten op 25 mei 2019 

van 13.00 uur tot ongeveer 17.15 uur. 
- Ontheffing voor het plaatsen van 10 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van de 

vakbeurs Maatindustrie van 21 maart t/m 27 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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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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