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Officiële bekendmakingen
In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van de gemeente Veendam. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-)
besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van vergunningen, vergaderingen
van de gemeenteraad, verordeningen en meldingen.
Het Elektronisch Gemeenteblad verschijnt wekelijks op dinsdag op www.veendam.nl.

Bekendmakingen per e-mail
Naast het gemeenteblad kunt u zich ook abonneren op de wettelijke
bekendmakingen via overheid.nl. U vindt dan de wettelijke bekendmakingen over uw directe woonomgeving in uw e-mail.

De volgende uitgave is op 11 november 2014.
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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen, installeren? Of iets anders in uw woonomgeving veranderen, zoals een boom kappen of een inrit
aanleggen? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning
nodig.

Verzonden op 28 oktober 2014
Voor
: het verbouwen van een zolder en het
aanbrengen van twee dakramen
Locatie
: Parallelweg 13, 9641 KG Veendam
Datum besluit
: 28 oktober 2014 (V2014.164)

Wanneer heeft u een vergunning nodig?
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck
doen. U ziet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen óf een melding moet doen.
Vergunning aanvragen?
U kunt op www.omgevingsloket.nl ook meteen uw vergunning aanvragen. U kunt het aanvraagformulier printen en met
pen invullen of meteen digitaal invullen en versturen.
Of u kunt de gemeente vragen u een aanvraagformulier toe
te sturen.
Beslissing of u een vergunning krijgt
De omgevingsvergunning heeft twee procedures waarin de
gemeente beslist of u een vergunning krijgt: de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure geldt dat de gemeente binnen acht weken na ontvangst
van uw aanvraag moet beslissen of u een vergunning krijgt
of niet. De gemeente kan dit eenmalig met zes weken
verlengen. Beslist de gemeente dan nog niet, dan wordt
de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
Voor ingewikkelde aanvragen geldt de uitgebreide procedure. Hierbij moet de gemeente binnen 26 weken beslissen.
Ook dit kan de gemeente met zes weken verlengen. Bij deze
procedure kan de vergunning daarna echter niet automatisch
(van rechtswege) worden verleend.
Bezwaar en beroep reguliere procedure
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing
op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de
gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na
de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat,
ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit
bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Voor
Locatie
Datum besluit

: het uitbreiden van een woning
: Nijverheidskade 39, 9648 JH Wildervank
: 28 oktober 2014 (V2014.204)

Sneeuw- en Gladheidbestrijding in de
gemeente Veendam 2014 - 2015
Sneeuw- en gladheidbestrijding is een belangrijk aspect binnen het wegbeheer van de gemeente Veendam. Bij (kans op)
ijzel, sneeuwval of vorst worden zowel preventief als actief
maatregelen getroffen om de weggebruiker op een zo veilig
mogelijke manier gebruik te laten maken van de weg.
De gemeente Veendam probeert zoveel mogelijk het opvriezen van natte weggedeelten te voorkomen. Dit doet zij zoveel
mogelijk door te strooien voordat het gaat sneeuwen en ijzelen. Voor de gladheidbestrijding heeft de gemeente 24 uur
per dag, zeven dagen per week mensen en auto's klaar
staan. Zij rukken uit als er gladheid wordt verwacht. Voor
haar strooiacties zet de gemeente een zestal strooi-eenheden in, waarop of waaraan een sneeuwploeg en zoutstrooier
zijn bevestigd. Als er veel sneeuw geruimd moet worden,
wordt nog eens een zevental extra voertuigen ingezet.
Echter: bij extreme weersomstandigheden blijft het
risico van het deelnemen aan het verkeer primair voor
de weggebruiker.
Als het glad wordt of kan worden zullen als eerste de belangrijkste routes (fase 1), zoals de hoofdwegen, busroutes en
hoofd-fietspaden, worden gestrooid. Het uitgangspunt is
daarbij, dat iedereen binnen een redelijke afstand een gestrooide weg kan bereiken. Bij aanhoudende gladheid en
sneeuwval wordt aansluitend op fase 1 de overige wijkontsluitende wegen en een deel van de fietspaden en het centrumgebied gestrooid. Deze routes worden vermeld in fase 2.
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In principe wordt niet aan gladheidbestrijding in de woonstraten gedaan omdat:
• Het bestrijden van de gladheid op de wegen is alleen
effectief bij intensief weggebruik. Daarom wordt er in de
woonstraten spaarzaam omgegaan met het strooien. De
weggebruiker moet daar dus altijd rekening houden met
gladde weggedeelten en het spreekt voor zich dat de
weggebruiker zijn rijgedrag hierop aanpast.
• Geparkeerde auto's maken het haast onmogelijk om te
strooien en/of sneeuw te ruimen.
• Het strooizout brengt schade toe aan het milieu; de gemeente wil deze schadelijke invloed op het milieu zoveel
mogelijk beperken.
De gemeente hanteert de volgende routes (fase 1 en 2) per
strooivoertuig.
Strooivoertuig 1:
Fase 1
~ Van Stolbergweg (vanaf de gemeentewerf linksaf)
~ Julianalaan - Veendammerweg - rotonde Bergweg
~ Boven Oosterdiep
~ Bendiksstraat tot Pr. Bernhardlaan
~ Pr. Bernhardlaan
~ Nijverheidsstraat
~ Mercuriuslaan – Apollolaan
~ Poststraat - J. Kammingastraat
~ Bareveldstraat t/m Bareveldbrug
~ K.J. de Vriezestraat van rijksweg N33 tot gemeentegrens
~ Landbouwstraat - Torenstraat - Van Delftstraat
~ Woortmanslaan tot Kielsterachterweg
~ Oeverloper
~ Borgercompagnie – verbindingsweg Tripscompagnie
~ Tripscompagnie – Westerbrink
~ Beneden Westerdiep
~ Langeleegte (vanaf Korteleegte)
Fase 2
~ Nedmagweg
~ Zeilstraat - Oostlaan en parkeerplaats winkelcentrum
~ Briklaan
~ Westlaan - Grote Vaartlaan
~ Galjootstraat
~ Borgerspark, rondweg en naar Woldlaan
~ Straat Bali - Straat Soenda
~ Kielerbocht - Lubeckerbocht
~ Finse Golf
~ Voormolenstraat
~ Somerlustweg tot Transportweg
~ Nassaustraat (gedeeltelijk via Schaepmanstraat)
~ Ds. Sannesstraat
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Strooivoertuig 2:
Fase 1
~ Industrieweg
~ Van Stolbergweg (gerekend vanaf de gemeentewerf
rechtsaf)
~ Lloydsplein
~ Lloydsweg - Billitonweg
~ Transportweg - Spoorhavenweg
~ Egypteneinde (vanaf Oosterweg) - De Uitweg (versmald)
~ Jakob Bruggemalaan (t/m rotonde Raadsgildenlaan)
~ Beneden Westerdiep
~ R.H. van Deestweg
~ plein voor brandweergarage - Pr. Hendrikplein
~ Korte Leegte
~ Verlengde Van Beresteijnstraat
~ Van Beresteijnstraat
~ Pieter Sneeuwplein
~ Stationstraat
~ parkeerplaats treinstation
~ Parallelweg (Stationstraat - Molenstreek)
~ Molenstreek
~ Spoorweg (incl. in en uitrit Busstation)
~ Adriaan Tripweg - Phoenixweg
~ Ommelanderwijk (tot Pekelderhoofddiep)
~ Tonckelweg
~ Zuidwending (tot Provinciale weg)
~ Drieborghweg
Fase 2
~ Zwaaikom
~ Vosseveld en naar de zuiveringsinstallatie
~ Korte Akkers
~ Noorderweg
~ Kibbelgaarn
~ Nummero Dertien
~ J. Vegterweg - Patrijsstraat - Houtduifstraat - Zwaluwstraat
~ Noorderkwartier
~ Cereslaan
~ Havenstraat
~ Parallelweg (Havenstraat - Stationstraat)
~ Molenstreek (Parallelweg - Ben. Oosterdiep)
~ Parkeerterrein Molenstreek
Strooivoertuig 3:
Fase 1
~ J.G. Pinksterstraat- Kerkplein
~ Kazemierstraat - Kerkstraat-west
~ Bocht Oosterdiep
~ Beneden Oosterdiep (tot v. Beresteijnstraat)
~ Ubbo Wilkensstraat
~ F.J. de Zeestraat
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~ Hertenkampstraat
~ De Brink
~ Vredenrustlaan
~ Middenweg tot Sinnegeslaantje
(tot Muntendam doet gem.Menterwolde)
~ Sinnigeslaantje
~ Beneden Verlaat
~ Beneden Dwarsdiep
~ Scholthuizen
~ Veenpad ( fietspad wordt gedaan door gem. Menterwolde)
~ Meezenbroekstraat tot Transportweg
~ Egypteneind (Uitweg - Ben.Oosterdiep)
~ Beneden Oosterdiep (Egypteneinde - v. Beresteijnstraat)
~ Parkeerdak ABC-complex
~ Burg. De Hoopstraat
~ Julianapark - Raadhuisplein
~ Raadsgildenlaan vanaf Buitenwoelllaan
~ Leerlooiersstraat - Brouwersweg
~ Robijnlaan - Goudlaan – Smaragdlaan- Steenstraat
~ Langeleegte (tot Korte Leegte)
~ Fietspad Julianalaan naar Aquaplein
~ Fietsroute Sorghvlietlaan
~ Kleine Belt
~ Sont
~ Fietspad Woortmanslaan tussen Sorghvlietlaan en Kielsterachterweg
~ Fietspad Zuidwending vanaf tunnel Noorderkwartier
Fase 2
~ Molenstreek (tussen Molenbrug en Blankensteinbrug)
~ Adriaan Geertsplein
~ Adderstraat
~ Ae Kade, richting Adderstraat - A. Geertsplein
~ Brink z.z.
~ Dr. Brongersstraat
~ Dr. Kuyperstraat
~ Ds. Petersenstraat
~ Museumplein
~ Parkeerplaatsen Promenade
~ Industrieterrein Beneden Verlaat
~ Parkeerplaatsen Julianapark
~ Burg. Bosscherstraat
~ Wilhelminasingel voor AE Horst
~ pleintje van politiebureau
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Bekendmaking aanwijzing van
economische activiteiten in het kader
van algemeen belang
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 22 september 2014 een aantal economische activiteiten van de
gemeente heeft benoemd die naar de mening van de raad
plaatsvinden in het algemeen belang. Op deze activiteiten zijn
door deze aanwijzing enkele bepalingen van de Mededingingswet niet van toepassing. De aanwijzing treedt in werking op 1 november 2014.
Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift
moet zijn ingediend binnen zes weken na de dagtekening
van deze bekendmaking. U kunt uw bezwaarschrift sturen
naar de raad van de gemeente Veendam. Onder vermelding
van uw naam, adres en telefoonnummer, de datum, het besluit waartegen uw bezwaar is gericht. Vermeld waarom
u het niet eens bent met het besluit en onderteken uw
bezwaarschrift.
Toelichting:
In de Mededingingswet is en hoofdstuk opgenomen (bekend
onder de naam Wet Markt en Overheid). Daarin worden
spelregels gegeven waaraan overheidsinstanties zoals gemeenten zich moeten houden als zij economische activiteiten
uitvoeren zoals het aanbieden van goederen of diensten op
de markt. De belangrijkste spelregel houdt in dat gemeente
zo’n activiteit wel mag aanbieden maar dat zij dan ook de
volledige kostprijs in rekening moet brengen. De gemeente
mag geen concurrent zijn van andere marktpartijen. Van die
hoofdregel mag worden afgeweken bij activiteiten die door
de raad zijn aangewezen als activiteiten die verricht worden
in het algemeen belang. Ze mogen dan tegen een lagere dan
de volledige kostprijs worden aangeboden. Te denken valt
aan het verhuren van sportvelden of –zalen, activiteiten als
het cultuurcentrum, de muziekschool, het zwembad, de exploitatie van een begraafplaats en het verhuren/in gebruik
geven van ruimte aan verenigingen of overige maatschappelijk gewenste activiteiten.
De raad der gemeente Veendam
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9
september 2014;
gelet op artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet;
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besluit
De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld
in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:
• Sport en recreatie algemeen, waar onder onderhoud van
sportvelden, verhuur, advies m.b.t. deze sportvelden
• Ondersteunende activiteiten bij sportaccommodaties
• Specifiek exploitatie sportcomplexen
• Activiteiten van VanBeresteyn Cultuurcentrum
• Activiteiten van de gemeentelijke Muziekschool
• Exploitatie van de Jachthavens
• Verhuur en ingebruikgeving gemeentelijk vastgoed
• Het vestigen van opstalrechten op gemeentelijke gronden
• Percelen in gebruik geven aan verenigingen
• Exploitatie van gemeentelijke begraafplaats
• verrichten van werkzaamheden t.b.v. de particuliere begraafplaats
• Maaien van gras op terrein derden
• Riool reinigen en het legen van beerputten van particulieren
Besloten in de openbare vergadering van 22 september
2014.
De raad voornoemd,
Voorzitter,
S.B. Swierstra

Griffier,
R. Brekveld
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Raadsvergadering
U bent van harte welkom bij de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Veendam.
Datum:
maandag 10 november 2014
Aanvang: 16.00 uur
Locatie: Raadzaal gemeentehuis Veendam
Agenda
1. Opening
2. Gelegenheid voor niet-raadsleden het woord te voeren
3. Vaststelling agenda
4. Besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 13 oktober 2014 en 20 oktober 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Vergaderschema 2015
De raad wordt gevraagd om het vergaderschema voor
2015 vast te stellen.
7. Algemene beschouwingen over de begroting voor het
jaar 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 en de in
het kader daarvan door de fracties in te dienen moties en
amendementen.
a. Eerste termijn
De fracties krijgen gedurende maximaal 10 minuten
gelegenheid te reageren op de begrotingsvoorstellen
voor 2015 van het college.
b. Schorsing (eventueel)
c. Reactie college van B&W
d. Schorsing (eventueel)
e. Tweede termijn
f. Reactie B&W op ingediende moties en
amendementen
8. Besluitvorming over de Najaarsrapportage 2014
9. Besluitvorming over de begroting voor het jaar 2015,
inclusief Meerjarenbegroting 2016-2018
10. Begroting 2014 na wijziging van De Kompanjie
11. Motie “Topinkomens in de Zorg”
12. Vragenhalfuurtje
13. Sluiting
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Adres gemeente Veendam
Raadhuisplein 5 - 9641 AW Veendam
Postbus 20004 - 9640 PA Veendam
Telefoon : (0598) 652 222
Fax
: (0598) 652 250
E-mail : info@veendam.nl
Website : www.veendam.nl
Gemeentebestuur via het bestuurssecretariaat,
t. (059) 652 222 of per mail.
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Openingstijden
Alleen met afspraak
Maandag t/m woensdag 9.00 - 16.00 uur
Donderdag
9.00 - 20.00 uur
Vrijdag
9.00 -15.00 uur
Telefonisch bereikbaar
Maandag
8.00 - 16.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag
8.30 - 16.00 uur

Burgemeester Sipke Swierstra
sipke.swierstra@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Wethouder Jaap Velema
jaap.velema@veendam.nl

Wethouder André Hammenga
andre.hammenga@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. (0598) 652 222 of u kunt kijken op
www.veendam.nl voor de contactgegevens van de raadsleden.
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