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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: 
18/04/2019, slopen veeschuur, Oudeweg 10, 9686 VB Beerta; 
24/04/2019, verwijderen dakoverstekken, Jachtlaan 21, 9675 JA Winschoten; 
25/04/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Blijhamsterstraat 36, 9671 AW Winschoten; 
26/04/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Ludensweg 47 i, 9675 AM Winschoten. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
18/04/2019, bouwen veeschuur, Oudeweg 10, 9686 VB Beerta; 
19/04/2019, bouwen woning met schuur, Nieuweweg 2, 9686 TX Beerta; 
19/04/2019, aanleggen uitrit, Vossenkamp 160, 9675 KN Winschoten; 
21/04/2019, kappen vijf berkenbomen, 2

e
 Bovenpad 2A, 9678 RK Westerlee; 

23/04/2019, aanleggen paardrijbak/paddock, Zuiderveen 27, 9674 TA Winschoten; 
23/04/2019, bouwen bedrijfsloods, Provincialeweg 2, 9677 TW Heiligerlee; 
23/04/2019, tijdelijk plaatsen woonunit, naast Hoofdstraat 121, 9686 VH Beerta; 
23/04/2019, kappen drie kastanjebomen, Hoofdweg 67, 9678 PH Westerlee; 
23/04/2019, vergroten woning (tuinhuis en serre), Klinkerweg 54, 9684 AG Finsterwolde; 
24/04/2019, slopen garageboxen in beschermd dorpsgezicht, Voorstraat 43/45, 9693 EE Bad Nieuweschans; 
24/04/2019, wijzigen voorgevel, A.J. Romijnweg 8, 9672 AH Winschoten; 
24/04/2019, bouwen garage, Hoofdweg 156, 9678 PR Westerlee; 
24/04/2019, gebruiken pand voor enkel wonen, Goldhoorn 9, 9684 XP Finsterwolde; 
25/04/2019, bouwen woning, Scheepsmeter 13, 9685 CA Blauwestad; 
26/04/2019, plaatsen dakkapel, Kastanjehof 1, 9674 CN Winschoten; 
26/04/2019, kappen, hazelaar, Dassenwissel 40, 9675 PA Winschoten; 
26/04/2019, bouwen tien woningen, Kloosterlaan 2 – 20, 9677 PR Heiligerlee. 
 
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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Verleende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden: 
23/04/2019, realiseren tijdelijke bewoning (max. 5 jaar), Gassingel 18, 9671 CX Winschoten; 
24/04/2019, opleggen nadere voorwaarden sloopmelding, Pelmolenlaan 55, Scheemda; 
26/04/2019, uitvoeren gevelrenovatie vijfentwintig woningen, Essenlaan 1 t/m 43 (oneven), 9678 RX en 

Essenlaan 42, 44 en 46, 9678 RZ Westerlee. 
 
 
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. 
 
 
Melding Brandveilig gebruik (BB2012)  
 
De volgende melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) is ontvangen: 
25/04/2019, gebruiken buurthuis, Oudedijk 8 A, 9688 RV Drieborg. 
      
 
Openbare bekendmaking Vaststelling Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft in zijn openbare vergadering van 
23 april 2019 besloten de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid vast te stellen.  
 
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 Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid is geplaatst op de landelijke regelingenbank (www.wetten.nl). 
 
Deze bijlage treedt in werking op de dag na bekendmaking.   
 
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 organiseren van de ‘Joop Kuipertijdrit 2019’ door de gemeente Oldambt (Oostwold-

polder) op 13 mei 2019 van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
- Vergunning voor het houden van het evenement ‘Feest4daagse Heiligerlee’ op een terrein aan de 

Ossevenne te Scheemda in de periode van 4 juli t/m 7 juli 2019. 
- Vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs op de parkeerplaats aan de 

Noorderringdijk te Oostwold gedurende het zomerseizoen 2019. 
- Vergunning voor het houden van het evenement ‘Waterweekend Blauwestad’ in en bij de jachthaven 

Havenkwartier Blauwestad op 16 juni 2019 van 11.00 uur tot 17.00 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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Vergadering gecombineerde raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte & Samenleving, Werk en 
Inkomen op 6 mei 2019 
 
De gecombineerde vergadering van de raadscommissies Bestuur, Middelen en Ruimte & Samenleving, 
Werk en Inkomen vindt plaats op maandag 6 mei 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 evaluatie gebiedsgericht werken.    

5.   Raadsvoorstel inzake herziening grondexploitaties.     

6.   Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, Hoofdweg Oost 6 te 
Nieuwolda’.     

7.   Raadsvoorstel inzake deelname zonnepark Sunbrouck.  

8.   Raadsvoorstel inzake wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.  

9.   Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2018 en meerjarenbegroting 2020-2023 Publiek 
Vervoer Groningen Drenthe. 

10.   Raadsvoorstel inzake jaarrekening en begroting Publieke Gezondheid en Zorg.  

11.   Mededelingen. 

12.  Voortgang diverse projecten.  

 a. Poort van Winschoten. 

 b.  Brede School Scheemda.  

 c. Versterkingsopgave.  

13.  Rondvraag.  

14.  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. 
 
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 7 mei gaat niet door 
De geplande vergadering van de commissie Samenleving, Werk en Inkomen op dinsdag 7 mei 2019 komt te 
vervallen.  
  

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
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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

