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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 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
08/06/2019, verwijderen asbesthoudende dakplaten, Hoogstraat 50, 9671 GT Winschoten; 
11/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Charlottestraat 32, 9693 BN Bad Nieuweschans; 
11/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Essenlaan 1, 9, 11, 19, 21, 29, 31, 35 & 43, 9678 RX, 

Westerlee en Essenlaan 42 & 46, 9678 RZ Westerlee; 
12/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Dr. Oortwijn Botjeslaan 2, 9681 GA Midwolda; 
12/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Plantsoenlaan 11, 9679 HA Scheemda; 
12/06/2019, slopen twee schuren, Hoofdweg 73, 9681 AB Midwolda; 
12/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Essenlaan 42 t/m 46, 9678 RZ Westerlee; 
13/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Essenlaan 3 t/m 23 en 31-43, 9678 RX Westerlee; 
13/06/2019, slopen ten behoeve van uitbreiding, Acacialaan 61, 9674 AB Winschoten. 
 
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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Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
09/06/2019, kappen twee berken en twee elzen, Hoofdstraat 119, 9686 VH Beerta; 
10/06/2019, bouwen carport en schuur, Gersteveld 2, 9681 GL Midwolda; 
11/06/2019, realiseren insecten- en amfibieënhotel, nabij Bovist, Blauwestad(WST I 1197); 
11/06/2019, tijdelijk inrichten festivalterrein, Elfenbank-Bovist, Blauwestad (WST I 1197); 
11/06/2019, plaatsen tijdelijke woonunit, Ontsluitingsweg 3, 9678 TE Westerlee; 
11/06/2019, verbouwen woning met horecagedeelte tot woning, Hoofdweg 11, 9684 CA Finsterwolde; 
12/06/2019, verwijderen fundering, Westerstraat 4A, 9671 GK Winschoten; 
13/06/2019, plaatsen kleine windmolen, D.H. Vinkersweg 1, 9678 TG Westerlee; 
13/06/2019, verbouwen en vergroten uitvaartcentrum, Acacialaan 61, 9674 AB Winschoten; 
13/06/2019, bouwen woning, Cantharel 19, 9685 EA Blauwestad; 
13/06/2019, bouwen kapschuur, Zuiderveen 44, 9673 TB Winschoten; 
13/06/2019, aanleggen uitrit, Bunderweg 23, B 9693 BR Bad Nieuweschans; 
13/06/2019, aanbrengen erfverharding, Hoofdweg Oost 6, 9944 BX Nieuwolda. 
 
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: 
11/06/2019, bouwen woning en bedrijfsloods, Weg Finsterwolderhamrik 14, 9684 TC Finsterwolde; 
12/06/2019, realiseren diverse bijbehorende bouwwerken (tuinhuisje, tuinkas, partytent en berghok) en plaatsen 

erf- /perceelafscheiding, Molenlaan 22, 9687 PR Nieuw Beerta; 
13/06/2019, kappen drie kastanjes, Hoofdweg 67, 9678 PH Westerlee; 
13/06/2019, vervangen kozijnen en kappen naaldboom, Esborgstraat 86, 9679 BW Scheemda. 
       
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. 
 
Meldingen Brandveilig gebruik (BB2012) 
 
De volgende meldingen brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) zijn ontvangen: 
11/06/2019, gebruiken festivaltent, nabij Elfenbank-Bovist, Blauwestad (WST I 1179) 
 
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:  
 
-    PriBoFarm, D.H. Vinkersweg 1, 9678 TG Westerlee, uitbreiden met kleine windmolen; 
- DMDB, Marktstraat 2, 9671 BN Winschoten, oprichten inrichting. 
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Bekendmaking: ter inzage leggen van de concept begroting 2020 en Afeer 
 
Het Dagelijks Bestuur van Afeer heeft aan de gemeente Oldambt een concept begroting 2020 gezonden.  
 
Op grond van de bepalingen van artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hebben de 
raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur 
van Afeer. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van Afeer de begroting gaan vaststellen. 
 
De raad van de gemeente Oldambt zal de concept begroting in haar vergadering van maandag 8 juli aan de 
orde stellen.  
 
Op grond van bovengenoemde Wet op de gemeenschappelijke regelingen dient de gemeente de concept 
begroting 14 dagen voor de raadsvergadering ter inzage te leggen. 
 
De concept begroting ligt per maandag 24 juni 2019 ter inzage in het gemeentehuis aan de Johan Modastraat 6 
te Winschoten. 
 
Verkeersbesluit tot het aanwijzen van een plateau op de Venne in Winschoten ter hoogte van de 
Engelstilstraat als weggedeelte waar alleen tussen 18.00 – 7.00 uur geparkeerd mag worden (tussen 
7.00 – 18.00 uur is dit plateau beschikbaar voor laden en lossen). 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge de Wegenverkeerswet 1994, 
bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen met betrekking tot het aanwijzen van een plateau op de 
Venne in Winschoten ter hoogte van de Engelstilstraat als weggedeelte waar tussen 18.00 – 7.00 uur 
geparkeerd mag worden. Daartoe worden vier parkeervakken gemarkeerd en borden geplaatst. 
 
Het verkeersbesluit waarin de aanwijzing van de maatregel juridisch is vastgelegd ligt in het gemeentehuis van 
de gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten, ter inzage van  
20-6-2019 t/m  31-7-2019. 
 
Ter inzage liggende stukken: 
zie ter inzagelegging algemeen. 
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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 

Cornelis, S.S. 05-04-1995 Freya 28, Blauwestad 19-06-2019 Zwitserland 

Thoma, D.B.A. 17-08-1990 Molenstraat 11,  
Bad Nieuweschans 

19-06-2019 Onbekend 

 
Een dergelijke opschorting betekent dat u niet meer als ingezetene in de BRP van de gemeente Oldambt bent 
geregistreerd.  
 
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. 
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Agenda Cie BMR/SWI 
 
De gecombineerde vergadering van de raadscommissies Bestuur, Middelen en Ruimte & 
Samenleving, Werk en Inkomen vindt plaats op maandag 24 juni 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.  
 
Er is dus geen aparte vergadering van de commissie SWI. 
 
De voorlopige agenda luidt als volgt:  

 

  
1 
 

Opening. 
 

2 
 

Vaststellen agenda. 
 

3 
 

Vrije inspraak voor medeburgers. 
 

4 
 

Raadsvoorstel inzake de Poort van Winschoten.  
 

5 
 

Raadsvoorstel inzake subsidieverordening gemeente Oldambt 2019.  
 

6 
 

Raadsvoorstel inzake meerjarenplan onderhoudsplan Stichting Cultuurhuis De 
Klinker.  
 

7 
 

Raadsvoorstel inzake inzake Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Afeer.  
 

8 
 

Raadsvoorstel inzake jaarrekening VRG 2018, geactualiseerde begroting VRG 
2019 alsmede conceptbeleidsbegroting VRG 2020 inclusief de 
meerjarenbegroting 2021-2023. 
  

9 
 

Raadsvoorstel inzake SOOOG betreffende herbenoeming RvT en kwaliteitszetel. 
 

10 
 

Raadsvoorstel inzake wegsleepverordening. 
 

11 
 

Mededelingen. 
 

12 
 

Voortgang diverse projecten 
 

12.a 
 

Poort van Winschoten. 
 

12.b 
 

Brede School Scheemda. 
 

12.c 
 

Versterkingsopgave. 
 

13 
 

Rondvraag. 
 

14 
 

Sluiting van de vergadering. 
U kunt inspreken op punten die op de agenda van de commissie staan én op punten 
die niet op de agenda staan, maar wel tot het werkterrein van de commissie 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 
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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. 
 

      
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 houden van het evenement ‘Avond 4-Daagse 2019’ in en rondom Winschoten 

gedurende de periode van 17 juni t/m 21 juni 2019. 
- Ontheffing voor het gebruik van  gemeentegrond voor het plaatsen van een container, schaftkeet en opslag 

op het terrein achter de Donellenlaan te Scheemda gedurende de periode van 17 juni t/m 20 december 
2019. 

- Vergunning voor het houden van het evenement ‘Wijkfeest Zuid’ op een groenstrook aan de Albert 
Verweystraat te Winschoten op 6 juli 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur. 

- Vergunning voor het houden van het evenement ‘Viering 250 jaar Oosterwolderpolder’ op een oud 
tramwegtalud aan de Polderweg in Oostwold op 29 juni 2019 van 13.00 uur tot 24.00 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.  
 
 
 

mailto:info@gemeente-oldambt.nl

