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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: 
15/04/2019, slopen schuur, Beatrixstraat 53, 9682 SC Oostwold; 
15/04/2019, slopen rioolgemaal, Pelmolenlaan 55, Scheemda; 
15/04/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Esdoornlaan 21, 9678 RP Westerlee; 
17/04/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Essenlaan 16, 9678 RZ Westerlee; 
18/04/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, H.R. Remmersweg 14, 9684 EV Finsterwolde; 
18/04/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Ludensweg 47, 9675 AM Winschoten. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
13/04/2019, bouwen terrasoverkapping en carport, J.A. Koningstraat 2A, 9672 AD Winschoten; 
13/04/2019, tijdelijk plaatsen loods, Hoofdweg West 45, 9944 EA Nieuwolda; 
14/04/2019, kappen esdoorn, Hoofdstraat 16, 9693 AG Bad Nieweschans; 
15/04/2019, kappen Japanse kersenbloesemboom, Watertorenstraat 14, 9671 LJ Winschoten; 
16/04/2019, bouwen en gebruiken mestsilo, Nieuwlandseweg 4, 9682 XP Oostwold; 
16/04/2019, bouwen schutting, Vondellaan 21, 9673 JA Winschoten; 
17/04/2019, kappen grove den, Hoethslaan 51 A, 9681 CL 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. 
 
Verleende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden: 
15/04/2019, bouwen woning met terras en carport, Freya 23, 9685 HA Blauwestad; 
18/04/2019, bouwen carport/schuur (vervanging),l Niesoordlaan 38, 9681 CX Midwolda; 
18/04/2019, kappen twee dennenbomen en negen vleugelnootbomen, Hoofdstraat 170, 9686 PJ Beerta 
18/04/2019, kappen den, achter Vendelstraat 18, 9677 PX Heiligerlee. 
 

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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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 plaatsen van GPS instrumenten met fundatie en hekwerk ten behoeve van het nauwkeurig meten van 
bodemdaling op het perceel H.R. Remmersweg, Finsterwolde (FSW H 36) 
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 31 mei 2019. 
 
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:  
 
- Mts. Mandersloot, veranderen inrichting (uitbreiden met mestafscheider), Nieuweweg 12, 9686 TX Beerta; 
- Bosker Bouwman Landbouw, veranderen inrichting, Hoofdweg 39, 9678 PG Westerlee 
 
Openbare bekendmaking Aanwijzingsbesluit digitaal opkopers register (DOR) 
 
De burgemeester van de gemeente Oldambt heeft, op 27 maart 2019, besloten dat het digitaal opkopers 
register (DOR) wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte 
of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2:67 lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Oldambt 
2016 en artikel 2 lid 2 van het uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht. Dit besluit 
treedt op de dag na bekendmaking in werking. 
 
Het besluit is genomen in het belang van de aanpak van heling van goederen.  
 
Handelaren zijn door deze aanwijzing verplicht in het DOR aantekening te houden van gebruikte of ongeregelde 
goederen. Het is voor handelaren niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden. 
 
Het volledige besluit is in te zien in het gemeentehuis in Winschoten. Tevens is het besluit gepubliceerd op 
overheid.nl. 
 
 
Openbare bekendmaking Vaststelling Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen 2018 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft in zijn openbare vergadering van 
9 april 2019 besloten de Leidraad handhavingsacties en begunstigstermijnen vast te stellen als bijlage van ons 
reeds vastgestelde handhavingsstrategie (vaststellingsdatum 27-11-2017).  
 
Dit besluit met de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen kosteloos tijdens kantooruren ter 
inzage op het gemeentehuis in Winschoten, alwaar tevens een mondelinge toelichting op dit besluit kan worden 
verkregen. Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van dit besluit verkrijgen. 
 
Dit leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen 2018 is geplaatst op de landelijke regelingenbank 
(www.wetten.nl). 
 
Deze bijlage treedt in werking op de dag na bekendmaking.  
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Openbare bekendmaking Vaststelling verordening tot wijziging van de “Legesverordening Oldambt 
2019” (eerste wijziging) 
 
De raad van de gemeente Oldambt heeft in zijn openbare vergadering van 15 april 2019 besloten om: 
de verordening tot wijziging van de “Legesverordening Oldambt 2019” (eerste wijziging) vast te stellen.  
 
Dit besluit ligt kosteloos tijdens kantooruren ter inzage op het stadhuis, alwaar tevens een mondelinge 
toelichting op het besluit kan worden verkregen. Tegen betaling van de kosten kan een ieder een fotokopie van 
het  raadsbesluit verkrijgen. 
 
Deze verordening is tevens geplaatst in de landelijke regelingenbank (www.wetten.nl). 
 
Dit besluit treedt in werking op 29 april 2019. 
 
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: 
 
- Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van 

Hartman Sierbestrating van 29 april t/m 12 mei 2019. 
- Bevestiging van het houden van een Koningsmarkt op het grasveld en de inritten van de bewoners aan de 

Kloosterhorn in Heiligerlee op 27 april 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur. 
- Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van 

Posttil  van 17 mei t/m 30 mei 2019. 
- Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van 

gratis dansles  van 6 mei t/m 19 mei 2019. 
- Vergunning voor het innemen van een standplaats aan de voorzijde van het gemeentehuis aan de J. 

Modastraat te Winschoten op 11 mei en 18 mei 2019. 
- Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten en 3 reclame-

driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, 
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar ten behoeve van Pour Vous van 13 mei  t/m 23 mei 2019. 

- Vergunning voor gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een hoogwerker bij de kerk op het 
Marktplein te Winschoten op 17 en 18 april 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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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 besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres 
ingeschreven. 
 

Geslachtsnaam en 

Voorletters 

 

Geboorte- 

datum 

Adres Datum 

besluit 

Uitschrijving 

wegens 

vertrek naar 

Breider,R.D. 02-11-1998 Achterstraat 9, 9693 CX  

Bad Nieuweschans 

27-03-2019 Onbekend 

Garrelds,H. 26-07-1977 Venne 72, 9671 ET  

Winschoten 

27-03-2019 Onbekend 

Mennen,Yorick 26-02-1998 Trekweg 7, 9674 GB  

Winschoten 

27-03-2019 Onbekend 

Mooi,S. 18-11-1986 Nassaustraat 38, 9671 BW  

Winschoten 

27-03-2019 Onbekend 

Ten Holt,A.J. 29-01-1966 Torenstraat 23A, 9671 ED  

Winschoten 

27-03-2019 Onbekend 

 
 
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.  
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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

