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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: 
25/03/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Wilgenstraat 10, 9944 AW Nieuwolda. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
25/03/2019, bouwen vier twee-onder-één kapwoningen, H.J. Siemonsstraat 54-60 (even), 9684 CT 

Finsterwolde; 
25/03/2019, bouwen vier twee-onder-één kapwoningen, H. Schwertmannweg 2-8 (even), 9684 BB 

Finsterwolde; 
26/03/2019, uitvoeren van graafwerkzaamheden, Johan Modastraat 5, 9671 CD Winschoten; 
26/03/2019, tijdelijk gebruiken schuur voor horeca-activiteiten, Zuiderveen 83, 9674 TB Winschoten; 
27/03/2019, slopen panden, Blijhamsterstraat 5/5A, 9671 AS Winschoten; 
29/03/2019, kappen dennenboom, Scheemdermeersterweg 35, 9679 TP Scheemda. 
 
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


 
 
 

 
 

Officiële bekendmakingen gemeente Oldambt | pagina 2 
 

Bezoekadres: Johan Modastraat 6, 9671 CD, Winschoten | telefoon: (0597) 482 000 

 

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt  

Week 14  | 3 april 2019 | nummer 14 

 

 
Verleende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden: 
25/03/2019, kappen twee lindes en twee elzen, Provincialeweg 1A, 9944 TB Nieuwolda; 
25/03/2019, kappen elf bomen, Provincialeweg 82, 9677 PE Heiligerlee; 
27/03/2019, kappen wilg en grove den, Hoofdweg 53, 9681 AB Midwolda; 
27/03/2019, kappen vijf essen en twee trompetbomen, Niesoordlaan 131, 9681 CV Midwolda; 
27/03/2019, kappen conifeer, Oude Hornweg 4, 9677 PN Heiligerlee; 
29/03/2019, tijdelijk plaatsen woonunit (max. 24 maanden), Freya 12, 9685 HA Blauwestad. 
 
* in afwijking van artikel 6.1 en conform artikel 6.2 Wabo, treedt dit besluit terstond in werking. 
 
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. 
 
 
Intrekken omgevingsvergunningen 
 
Op 27 maart 2019 is de volgende omgevingsvergunning ingetrokken: 
-        intrekken omgevingsvergunning voor de percelen Engelsestraat 4 en 6 te   
Winschoten. Deze omgevingsvergunning is op 26 november 2010 onder nummer V2010.061 afgegeven voor 
het bouwen van twee woningen. 
 
 
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure. 
Let op: de bezwaartermijn start op de dag nadat de vergunningen zijn ingetrokken. 
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Openbare bekendmaking 
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 
 
STEMMEN BIJ VOLMACHT 
 
De burgemeester van Oldambt maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement op donderdag 23 mei 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 maandag 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de 
burgemeester van de gemeente waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 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 dinsdag 9 april 2019 
als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waar de verkiezing geldt. 

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 de achterzijde van 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 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. 
 
 
Openbare bekendmaking 
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 
 
STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 
 
De burgemeester van Oldambt maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een 
willekeurig stembureau in Nederland. 
   
Daarbij gelden de volgende bepalingen: 
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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 maandag 20 mei 

2019, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 
april 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 woensdag 22 mei 2019, 12.00 

uur de stempas overleggen bij bureau erkiezingen van zijn/haar gemeente waar hij/zij op dinsdag 9 
april 2019 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 in Winschoten. 
 
Openbare bekendmaking 
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 
 
STEMMEN VOOR NEDERLANDERS DIE IN HET BUITENLAND WONEN 
 
De burgemeester van Oldambt maakt bekend dat Nederlanders die buiten Nederland wonen kunnen 
deelnemen aan de stemming voor de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Wel 
moeten zij op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten van het kiesrecht.  
 
De in het buitenland wonende Nederlanders kunnen alleen deelnemen aan de verkiezing als zij zich vooraf als 
kiezer laten registreren. Bij de gemeente zijn de formulieren voor registratie (model D3-1 / Wrr 21) beschikbaar. 
 
Bij de registratie geven de Nederlandse kiezers die buiten Nederland wonen, aan op welke van de drie 
manieren men wenst deel te nemen aan de verkiezing: per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland hun 
stem uit te brengen. 
 
Het registratieformulier dient te worden gestuurd naar burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage. Het 
formulier kan ook worden gestuurd naar het hoofd van de consulaire post waaronder de woonplaats van 
verzoeker ressorteert. 
 
De registratieformulieren dienen vóór dinsdag 9 april 2019 te zijn ontvangen door burgemeester en wethouders 
van ’s-Gravenhage. 
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door bureau verkiezingen, Johan Modastraat 6 in Winschoten. 
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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: 
 
- Bevestiging van de meldingen van de 4-mei herdenkingen in Westerlee, Midwolda, Oostwold, Scheemda, 

Nieuw Scheemda en ’t Waar op 4 mei 2019. 
- Ontheffing voor het plaatsen van 8 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 6 reclame-

driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, 
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 6 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad 
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve 
van verkeersveiligheidscampagne MONO van 3 april  t/m 16 april  2019. 

- Bevestiging van de melding van het houden van een oranjeoptocht met fanfare door Westerlee op 12 april 
2019 van 8.30 uur tot 9.30 uur. 

- Wijziging vergunning Jaarmarkt Beerta op 7 april 2019: uitbreiding van de locatie van de jaarmarkt ( die 
plaats vindt op een gedeelte  van de Schoolstraat en de Buitenlandenstraat) naar een gedeelte van de 
Torenstraat in Beerta. 

- Bevestiging van de melding voor het houden van brandweerwedstrijden in en om de Vennekerk in 
Winschoten op zaterdag 13 april 2019 van 07.00 uur tot 19.00 uur. 

- Ontheffing voor het houden van een paasvuur op het terrein bij de ijsbaan aan de Oude Dijk in Drieborg op 
zondag 21 april 2019 om 19.30 uur. 

- Vergunning voor het houden van de Koningsspelen 2019 op het Marktplein en de parkeerplaats tussen de 
HEMA en het gemeentehuis te Winschoten op vrijdag 12 april 2019 van 08.00 uur tot 13.00 uur. 
 

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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