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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): 
24/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Sleedoornweg 111, 9674 JM Winschoten; 
24/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Venne 7a, 9671 DA Winschoten; 
24/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Beatrixstraat 8, 9686 NJ Beerta; 
24/06/2019, slopen schuur, Hoofdweg 11, 9684 CA Finsterwolde; 
24/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, H.J. Siemonsstraat 86, 9684 CT Finsterwolde; 
24/06/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Donellenlaan 14-20, 9679 CE 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. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
22/06/2019, tijdelijk plaatsen stacaravan, Grutto 34, 9685 AH Blauwestad; 
26/06/2019, bouwen loods, Haven Noordzijde 8, 9679 TC Scheemda; 
26/06/2019, kappen/drastisch terugsnoeien boom, nabij Hermelijnlaan 166, 9675 KX Winschoten; 
28/06/2019, gebruiken bedrijfswoning als reguliere woning, Renselkade 1A, 9672 BD 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. 
 
Verleende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden: 
25/06/2019, realiseren kapsalon + ondergeschikte detailhandel, Grintweg 98, 9674 GE Winschoten; 
26/06/2019, bouwen woning, Anholt 30, 9685 HB Blauwestad; 
26/06/2019, bouwen woning, Misthoorn 41, 9685 CB Blauwestad; 

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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28/06/2019, aanleggen uitrit op/nabij J.P. Riedelstraat 6, 9672 DB  Winschoten. 
       
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 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, Leeuwerik 36, 9685 AG Blauwestad. 
 
Geweigerde aanvragen omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum is de volgende weigering omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden: 
26/06/2019, kappen ca. tien bomen, Oostereinde 10, 9672 TB Winschoten. 
 
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 bouwen van droogloodsen op het perceel (aansluitend aan) Raadhuisweg 11, 9665 JE Oude Pekela 
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 augustus 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:  
 
Bakker Bart Winschoten, oprichtingsmelding, Synagoge-passage 4-6, 9671 EC Winschoten. 
 
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Haven Noordzijde 6, 9679 TC  Scheemda (milieu) 
 
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht  (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning milieu (revisievergunning) te verlenen aan 
Henkel Nederland Operations B.V. voor de productie van processmeermiddelen, olieadditieven, elektrisch 
geleidende coatings, droge smeerfilms en industriële smeermiddelen, op het perceel Haven Noordzijde 6, 
9679 TC  Scheemda. 
 
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing. 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 juli 2019 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden. 
 
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende 
ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 
CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak 
daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000. Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke 
besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep 
in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn. 
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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Dollardweg 1A en 4, 9681 DA  Midwolda (milieu) 
 
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen aan Lumaro Beheer B.V. voor het 
oprichten van een inrcihting bedoeld voor het inzamelen, opslaan, sorteren en verwerken van afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten en EPS, op de percelen Dollardweg 1A en 4, 9681 DA  Midwolda. 
 
De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing. 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 juli 2019 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden. 
 
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende 
ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 
CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak 
daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000. Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke 
besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep 
in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn. 
 
Intrekken omgevingsvergunningen 
 
Op 26 juni 2019 is de volgende omgevingsvergunning ingetrokken: 

-        intrekken omgevingsvergunning voor het perceel Klinkerweg 139 te   
Finsterwolde. Deze omgevingsvergunning is op 15 oktober 2008 onder nummer 2008-60 
afgegeven voor het oprichten van een woning met carport. 

 
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure. 
Let op: de bezwaartermijn start op de dag nadat de vergunningen zijn ingetrokken. 
 
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 

Oudghiri Idrissi 
Youssefi, A. 

13-12-2003 Vechtstraat 26, Winschoten 05-06-2019 België 

Oudghiri Idrissi 
Youssefi, F. 

29-05-2008 Vechtstraat 26, Winschoten 05-06-2019 België 

Oudghiri Idrissi 
Youssefi, M.K. 

27-01-2005 Vechtstraat 26, Winschoten 05-06-2019 België 

Oudghiri Idrissi 
Youssefi, S. 

07-04-2006 Vechtstraat 26, Winschoten 05-06-2019 België 

Oudghiri Idrissi 
Youssefi, Y. 

27-12-1970 Vechtstraat 26, Winschoten 05-06-2019 België 

Tooren, H.J. 12-07-1974 Vechtstraat 26, Winschoten 05-06-2019 België 

 
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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Vergadering gemeenteraad 
 
De gemeenteraad vergadert op maandag 8  juli 2019 om 20.00 uur in Halte Democratie, Havenkade-

west 1 te Winschoten. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.   

 

De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:  

 

  

1 

 

Opening van de vergadering. 

 

2 

 

Vaststellen van de agenda. 

 

3 

 

Besluitenlijst raad en toezeggingenlijst raad. 

 

3.a 

 

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 juni 2019. 

 

3.b 

 

Actualiseren toezeggingenlijst raad. 

 

4 

 

Inspreekrecht burgers naar aanleiding van geagendeerde onderwerpen. 

 

5 

 

Mededelingen. 

 

6 

 

Ingekomen stukken.  

7 

 

Vragenuurtje raad. 

 

8 

 

Onderwerpen ter besluitvorming zonder debat. 

 

8.a 

 

Raadsvoorstel inzake subsidieverordening gemeente Oldambt 2019.  

 

8.b 

 

Raadsvoorstel inzake meerjaren onderhoudsplanning Stichting Cultuurhuis De 

Klinker.  

 

8.c 

 

Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2018 en begroting 2020 Afeer.  

8.d 

 

Raadsvoorstel inzake SOOOG, betreffende herbenoeming RvT en kwaliteitszetel.  

 

8.e 

 

Raadsvoorstel inzake wegsleepverordening.  

 

8.f 

 

Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten. 

 

9 

 

Onderwerpen ter besluitvorming met debat 

 

9.a 

 

Raadsvoorstel inzake de Poort van Winschoten.  
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9.b 

 

Raadsvoorstel inzake Veiligheidsregio Groningen (VRG).  

 

9.c 

 

Raadsvoorstel inzake Verklaring van geen Bedenkingen buurthuis Ganzedijk. 

 

9.d 

 

Raadsvoorstel inzake gedragscode politieke ambtsdragers.  

 

9.e 

 

Initiatiefvoorstel Gemeentebelangen Oldambt. 

 

9.f 

 

Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten. 

 

10 

 

Sluiting van de vergadering. 

U kunt alleen inspreken op agendapunten die niet eerder zijn besproken tijdens een 

commissievergadering. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De 

voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes 

insprekers zijn. 

 

Spreekrecht kunt u, tot één dag voor de vergadering, per mail aanvragen bij de griffier 

Jelte van der Meer:  jelte.vandermeer@gemeente-oldambt.nl 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 

 

 
Vergadering gemeenteraad 
 
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 juli 2019 om 20.00 uur in Halte Democratie, Havenkade-

west 1 te Winschoten. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. Dit betreft een 

opiniërende raadsvergadering, waarin geen besluitvorming plaatsvindt.  

 

De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:  

 

  

1 

 

Opening van de vergadering. 

 

2 

 

Vaststellen van de agenda. 

 

3 

 

Verkennende bespreking bezuinigingsmogelijkheden. 

 

4 

 

Sluiting van de vergadering. 

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 
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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: 
 
- Vergunning voor het houden van de RUN op 14 september 2019. 
- Vergunning voor het houden van de WandelRUN op 14 september 2019. 
- Vergunning voor het houden van de FunRUN op 13 september 2019. 
- Vergunning voor het organiseren van een Examendiplomering en slotfeest in de sporthal, Mr. D.U. 

Stikkerlaan 6 te Winschoten op 2 juli 2019 van 19.00 uur tot 01.00 uur. 
- Vergunning voor het innemen van een standplaats met een wagen voor de verkoop van hotdogs, rookworst, 

gehaktballen, patat, snacks, koffie en frisdrank aan de Noordrand Blauwestad Midwolda van 1 april tot en 
met 1 oktober 2019. 

- Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten, 10 reclame-
driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, 
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar en 10 reclame-driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Bad 
Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Hongerige Wolf, Drieborg en Ganzedijk ten behoeve 
van Rise of the Blue City van 19 augustus 2019 t/m 1 september  2019. 

- Ontheffing voor het plaatsen van 5 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten en 5 reclame-
driehoeksborden (in totaal) in de plaatsen Scheemda, Westerlee, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, 
Nieuwolda, Nieuw-Scheemda ten behoeve van de Feestweek in Westerlee van 10 augustus 2019 t/m 24 
augustus 2019. 

- Bevestiging van de melding van het houden van het evenement ‘Exotische Zomeravond’ in en om 
Partycentrum Finnewold, Hoofdweg 110 te Finsterwolde op 22 juni 2019 van 17.00 uur tot 22.00 uur. 

- Vergunning voor het houden van een optreden van The Lady Pirates aan de voorzijde van het 
gemeentehuis aan de Langestraat te Winschoten op 29 juli 2019 van 13.30 uur tot 16.30 uur.  

- Bevestiging van het houden van het evenement ‘Buurt BBQ 2e laan’ op het grasveld aan de weerszijden 
van het fiets- en voetpad aan de Rosa Caninalaan te Winschoten op 6 juli 2019 van 16.00 uur tot 23.00 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

