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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): 
17/07/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Constantijn Huygenslaan 25-29, 9673 HA Winschoten; 
17/07/2019, slopen bijgebouw, Hoofdweg 115, 9681 AC Midwolda; 
18/07/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Margrietstraat 18, 9682 SJ Oostwold; 
19/07/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, L. Stekstraat 23, 9688 RP Drieborg; 
19/07/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Hoorntjesweg 59-C, 9675 NB Winschoten; 
19/07/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Stationsstraat 124-A, Scheemda; 
19/07/2019, sloop trafostation incl. verwijderen asbest, Hoorntjesweg 63, 9675 NB Winschoten; 
19/07/2019, verwijderen asbesthoudende materialen, Torenstraat 29, 9671 ED 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. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
 
12/07/2019, bouwen opslagloods, Renselweg 1, 9672 AX Winschoten; 
12/07/2019, gebruiken bedrijfswoning als reguliere woning, Zuiderveen 17, 9674 HA Winschoten; 
16/07/2019, kappen acacia, St. Vitusholt 109, 9674 AH Winschoten; 
16/07/2019, bouwen woning met garage, Kiekendief 55, 9685 AK Blauwestad; 
17/07/2019, realiseren/plaatsen speeltoestellen, bij Rozenstraat, Nieuwolda (tussen Meidoornstraat en              
                    Wilgenstraat), kadastraal NWD A 1135, 1137 & 1254; 
17/07/2019, realiseren uitweg, A.J. Romijnweg 49, 9672 AH Winschoten; 
18/07/2019, bouwen veldloods, nabij Kerkelaan 3, 9944 BJ Nieuwolda en Hoofdweg Oost 6, 9944 BX  
                    Nieuwolda; 
19/07/2019, (her)bouwen worstenmakerij en overige ruimte, voormalig Papierbaan 57, 9672 BG Winschoten,  
                    kadastraal WST I 360; 
19/07/2019, wijzigen (sub)brandcompartimentering, Industrieweg 15, 9672 AP Winschoten; 
19/07/2019, kappen 29 bomen, langs de Oude Rijksweg, Scheemda (ter hoogte van de toegang van de  
                    jachthaven en nabij Winschoterdiep 9, 9679 TS Scheemda), kadastraal SDA I 865, 1189 en 1228; 

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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19/07/2019, kappen trompetboom, Wezellaan 180, 9675 LL Winschoten; 
19/07/2019, realiseren aanbouw, Kerkelaan 17, 9681 TP Midwolda. 
 
De aanvragen wordt 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: 
15/07/2019, uitvoeren graafwerkzaamheden i.v.m. sloop, Westerstraat 4-4A, 9671 GK Winschoten; 
16/07/2019, plaatsen overdekte veranda, Tjalk 5, 9679 ZL Scheemda; 
18/07/2019, gebruiken bedrijfswoning als reguliere woning, Bovenburen 44, 9675 HG Winschoten.; 
19/07/2019, bouwen woning en realiseren uitweg, Grutto 34, 9685 AH Blauwestad; 
19/07/2019, realiseren paardrijbak/paddock, Zuiderveen 27, 9674 TA 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. 
 
 
Ingetrokken omgevingsvergunningen 
 
Op 16 juli 2019 zijn de volgende omgevingsvergunning ingetrokken: 

-        intrekken omgevingsvergunning voor het perceel Tijsweer 44 te Scheemda.   
Deze omgevingsvergunning is op 21 augustus 2013 onder nummer V2013.0382 afgegeven voor 
het vergroten van een woning. 

-        intrekken omgevingsvergunning voor het perceel Engelstilstraat 16 te Winschoten.  
Deze omgevingsvergunning is op 22 juli 2014 onder nummer V2014.0309 afgegeven voor het 
realiseren van een (afhaal)restaurant. 

-        intrekken omgevingsvergunning voor het perceel Rosa Caninalaan 38 te  Winschoten. 
Deze omgevingsvergunning is op 16 april 2014 onder nummer V2014.0167 afgegeven voor het 
plaatsen van een dakkapel. 

 
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure. 
Let op: de bezwaartermijn start op de dag nadat de vergunningen zijn ingetrokken. 
 
Meldingen Brandveilig gebruik (BB2012) 
 
De volgende melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) zijn ontvangen: 
16/07/2019, gebruiken bedrijfspand, Industrieweg 15, 9672 AP Winschoten; 
17/07/2019, 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:  
- E.A.Z. Wind, wijzigingsmelding i.v.m plaatsing kleine windmolen, Goldhoorn 21, 9684 XP Finsterwolde; 
- Hooghoudt Nederland B.V., macereren, distilleren en bereiden likeuren (oprichtingsmelding), Oudezijl 1, 9693  
  PA Bad Nieuweschans. 
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Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo 
 
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij hebben besloten voor de volgende aanvragen 
de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken: 
- Het gebruiken van een pand enkel voor bewoning, Goldhoorn 9, 9684 XP Finsterwolde. 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 augustus 2019. 
 
Kennisgeving gebiedsaanwijzing Gaswet 
 
Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij op 9 juli 2019 hebben besloten: 
- Twee percelen/woningen in de Blauwestad, kadastraal bekend onder Midwolda M2372 (Kaafijzer 17) en 

Midwolda M2374 (Kaafijzer 21), aan te wijzen als gebied waar aansluiting op het gastransportnet noodzakelijk 
is zoals bedoeld in artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet, op grond van artikel 2 van de 
ministeriele regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht. 
Dit besluit is/wordt tevens gemeld aan de Autoriteit Consument en Markt. 

 
Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure. 
 
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 

Ahmed, F.A. 01-03-1965 Eemsstraat 16, Winschoten 26-06-2019 Somalië 

 
 
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. 
 
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 ‘Zuiderveen Festival 2019’ op het adres Zuiderveen 35 te 

Winschoten op 24 augustus 2019 van 12.00 uur tot 23.00 uur. 
- Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van 

Ballet van 26 augustus  2019 t/m 6 september 2019. 
- Ontheffing voor het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een steiger aan de voorzijde van het 

pand aan de Langestraat 47 te Winschoten van 26 augustus 2019 tot 7 september 2019. 
- Bevestiging van de melding van het houden van het evenement ‘Festival’ naast de Marktpleinkerk te 

Winschoten op 21 september 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
- Ontheffing voor het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container aan de voorzijde van 

het adres Otterlaan 19 te Winschoten van 16 juli t/m 25 juli 2019. 
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- Vergunning voor het houden van het evenement ‘Straatspeeldag’ op een gedeelte van de Dr. O. Botjeslaan 
in Midwolda op 24 augustus 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

- Vergunning voor het innemen van een standplaats met een oliebollenkraam aan de Heemskerkstraat in 
Winschoten in de maanden november en december 2019. 

- Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van 
Hiphop dansen van 26 augustus  2019 t/m 6 september 2019. 

- Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van 
Breakdance – Boysclass van 26 augustus  2019 t/m 6 september 2019. 

- Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van 
Cheerdance van 26 augustus  2019 t/m 6 september 2019. 

- Ontheffing voor het plaatsen van 12 reclame-driehoeksborden in de plaats Winschoten ten behoeve van 
Stijldansen – Salsa van 9 september  2019 t/m 20 september 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. 
 
  
 
 
 
 
 

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

