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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: 
23/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Hyacintstraat 6, 9679 EX Scheemda; 
26/09/2019, Gemeente Oldambt, verwijderen asbesthoudende materialen, Luppo Stekstraat 25, 9688 RP 

Drieborg. 
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo): 
20/02/2019, Gemeente Oldambt, kappen taxus, grove den en larix, Scheldestraat 23, 9673 CE Winschoten; 
23/09/2019, Gemeente Oldambt, herinrichten en verduurzamen Koetshuis/bezoekerscentrum, Hoofdweg 100, 

9681 AJ Midwolda; 
23/09/2019, Gemeente Oldambt, realiseren daghoreca, Poststraat 6/6a, 9679 AA Scheemda; 
24/09/2019, Gemeente Oldambt, kappen berk, Oudewerfslaan 113, 9675 ES Winschoten; 
24/09/2019, Gemeente Oldambt, plaatsen dakkapel en berging, Provincialeweg 74, 9677 PE Heiligerlee; 
25/09/2019, Gemeente Oldambt, realiseren woning in bestaand pand, Hoofdstraat 21, 9682 PJ Oostwold; 
26/09/2019, Gemeente Oldambt, kappen kastanje en knotten vier wilgen, Hoofdstraat 5, 9686 VE Beerta; 
26/09/2019, Gemeente Oldambt, bouwen bedrijfshal, Haven Zuidzijde 11, 9679 TD Scheemda; 
26/09/2019, Gemeente Oldambt, tijdelijk houden uitvaartplechtigheden incl. melding brandveilig gebruik, J.D. 

van der Veenstraat 9A, 9672 AD 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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Verleende aanvragen omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum zijn de volgende omgevingsvergunningen naar de aanvrager verzonden: 
23/09/2019, Gemeente Oldambt, plaatsen speeltoestellen, nabij Rozenstraat, Nieuwolda, kadastraal NWD A 

1135, 1137 en 1254; 
24/09/2019, Gemeente Oldambt, bouwen veldloods, Hoofdweg Oost 6, 9944 BX Nieuwolda; 
24/09/2019, Gemeente Oldambt, kappen notenboom, els en twee dennen, Beatrixstraat 7, 9682 SB Oostwold; 
24/09/2019, Gemeente Oldambt, kappen haagbeuk, Wethouder G. Mulderstraat 17, 9686 RR Beerta; 
24/09/2019, Gemeente Oldambt, kappen es, Burg.Mr. H.J. Engelkensstraat 50, 9671 LN Winschoten; 
24/09/2019, Gemeente Oldambt, kappen eik en berk, Verlengde Hoofdstraat 5, 9693 AB Bad Nieuweschans; 
26/09/2019, Gemeente Oldambt, verlengen instandhoudingstermijn tijdelijk weilanddepot met 3 jaar, nabij Hof 

van Brussel, Scheemda, kadastraal SDA M 1144; 
27/09/2019, Gemeente Oldambt, wijzigen (sub)brandcompartimentering, Industrieweg 15, 9672 AP Winschoten; 
27/09/2019, Gemeente Oldambt, bouwen woning, Misthoorn 29, 9685 CB Blauwestad; 
27/09/2019, Gemeente Oldambt, tijdelijk plaatsen reclamebord, ten oosten van Noordereinde 3, 9675 TT 

Winschoten, kadastraal WST I 931 (ged.). 
01/10/2019, Gemeente Oldambt, realiseren stokerij en slijterij, Kromme Elleboog 22, 9682 XH Oostwold; 
01/10/2019. Gemeente Oldambt, realiseren crisisopvang, Kromme Elleboog 23, 9682 XH Oostwold. 
       
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. 
 
 
Geweigerde aanvragen omgevingsvergunning 
 
Op de aangegeven datum is de volgende weigering omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden: 
- 26/09/2019, Gemeente Oldambt, aanleggen uitweg, Christiaan Eberhardstraat 2, 9693 BJ Bad 

Nieuweschans. 
 

Heeft u bezwaren? Zie de bezwaarschriftenprocedure. 
Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de weigering omgevingsvergunning aan de 
aanvrager. 
 
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:  
- Flexhydro, verplaatsen gasopslag, Gemeente Oldambt, Lijnbaan 1, 9672 BL Winschoten. 
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Tijdelijke benoeming lid van de gemeenteraad 
 
Mevrouw Cora-Yfke Sikkema, voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Oldambt, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat bij besluit van 25 
september 2019 
 
mevrouw G. (Grietje) Musch-Dijkhuis, wonende te Winschoten, 
 
met ingang van 16 oktober 2019 is benoemd tot tijdelijk lid van de raad van de gemeente Oldambt.  
De benoeming geldt tot en met 4 februari 2020.  
 
Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het tijdelijk ontslag nemen wegens ziekte als lid 
van de raad van de gemeente Oldambt van de heer M.F. (Martin) Doornbos, wonende te Beerta. 
 
 
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 evenement Autumn Fashion Event in Winschoten op 28 september 2019 van 13.30 

uur tot 15.30 uur. 
- Vergunning voor het evenement Streetwise  ANWB op een gedeelte van de A. Verweystraat in Winschoten 

op 1 oktober 2019 van 08.00 uur tot 12.00 uur. 
- Vergunning voor het evenement Streetwise  ANWB op een gedeelte van de Dwingelooweg in Winschoten 

op 4 oktober 2019 van 08.00 uur tot 13.00 uur. 
- Vergunning voor het evenement Remproefdemonstratie op een gedeelte van de Anemoonstraat in 

Scheemda op 7 oktober 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
- Vergunning voor het evenement Remproefdemonstratie op een gedeelte van de Geuzenstraat in Heiligerlee 

op 7 oktober 2019 van 13.00 uur tot 14.30 uur. 
- Geen bezwaar voor het houden van een sponsorloop Sint Vitusholt 7

e
 laan 8 in Winschoten op 12 oktober 

2019 van 00.00 uur tot 18.00 uur. 
- Vergunning voor het houden van een verkoopactie met metworsten in Midwolda en Oostwold op 22 en 23 

november 2019. 
- Bevestiging van het houden van een evenement ‘Twinkel Twinkel 2019’ op de parkeerplaats aan de 

Poststraat in Scheemda op 14 december 2019 van 19.00 uur tot 21.00 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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Verlenging inzagetermijn ontwerp bestemmingsplan ‘Nieuwolda, de Kamp, Nieuw Scheemda en ‘t Waar’ 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat de termijn voor het 
inzien van het ontwerp bestemmingsplan ‘Nieuwolda, de Kamp, Nieuw Scheemda en ‘t Waar’ is verlengt.  
 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt tot en met 13 november 2019 ter inzage. De stukken kunnen worden 
ingezien in het gemeentehuis van Oldambt. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen.  
 
Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan 
raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: 
NL.IMRO.1895.13BP0005-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.  
 
Gedurende de termijn van de ter inzage legging, kan een ieder een zienswijze indienen over het ontwerp 
bestemmingsplan. De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.  
 
Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster 
Ruimtelijke Zaken, via het telefoonnummer (0597) 48 20 00.  
  
 
 
 
 
 

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

