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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 21 april 2015.
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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Voor
: het bouwen van een schuur
Locatie
: Ommelanderwijk 53, 9644 TA Veendam
Datum ontvangst : 27 maart 2015 (V2015.062)

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.

: het vervangen van gevelbeplating en
bestaande bedrijfsreclame
Locatie
: Demeterlaan 2, 9641 ML Veendam
Datum ontvangst : 30 maart 2015 (V2015.064)
Voor

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.

Voor
Locatie

: het verbouwen van een woning
: Raadhuiskade 12/13,
9648 KA Wildervank
Datum ontvangst : 2 april 2015 (V2015.066)

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.
Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvragen voor omgevingsvergunningen hebben ontvangen:

Voor

: het plaatsen van reclame-uitingen
conform het adoptieplan van rotondes
Locatie
: rotondes op kruising: Adriaan Tripweg/
Dalweg 12 en Adriaan Tripweg/
Geert Veenhuizenweg te Veendam
Datum ontvangst : 2 april 2015 (V2015.067)

Evenementen en activiteiten
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient
voor het houden van een evenement schriftelijk een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Het verzoek
dient minimaal acht weken voor het tijdstip waarop de vergunning benodigd is bij de gemeente te worden ingediend.
Voor kleinschalige activiteiten kan worden volstaan met een
melding. Deze melding ‘klein evenement‘ dient minimaal drie
weken van tevoren bij de gemeente te worden ingediend.
Zienswijzen en bezwaren
Binnen twee weken na bekendmaking van de aanvraag kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar voren
brengen. Gedurende die termijn kunnen op het gemeentehuis de aanvragen worden ingezien.
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de
beslissing kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het
bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.
Informatie
Voor meer informatie en/of schriftelijke reacties (zienswijzen)
kunt u zich wenden tot de gemeente Veendam.
Op www.veendam.nl/digitaalloket kunt u de aanvraag- en
meldingsformulieren downloaden.
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Aanvragen
• 29 t/m 31 mei 2015, briefnr.201508055, voor het organiseren van een kever meeting “Air colled at the Beach” van
13.00 uur tot 18.00 uur in het Borgerswoldpark;

Gemotiveerde schriftelijke zienswijzen kunnen door belanghebbenden en aanvrager gedurende deze termijn worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Veendam.

Verleende vergunningen:
• 27 april 2015, briefnr.201508090, voor het organiseren
van de Toeterrit van 08.30 uur tot 17.00 uur met start en
finish op de parkeerplaats aan het Beneden Westerdiep
(nabij Café “De Toeter”), waarbij stapvoets door de Kerkstraat wordt gereden;

Beroep
Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste
dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de
aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. De beschikking treedt in werking nadat
de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Drank- en horecawet
De burgemeester van de gemeente Veendam maakt bekend
dat hij voornemens is een vergunning ingevolge de Dranken Horecawet met daaraan verbonden beperkingen inzake
ongewenste mededinging ex artikel 4 van die wet te verlenen
aan: Stichting Dorpshuis de Molenwiek voor de inrichting aan
Houtduifstraat 28, 9644 VB te Veendam.
De ontwerpbeschikking is gedurende een periode van zes
weken in te zien vanaf donderdag 16 april 2015 tot donderdag 28 mei 2015 in het gemeentehuis. Voor het inzien van
de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met de
gemeente Veendam.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze ten aanzien van
het ontwerp tot 28 mei 2015 naar voren brengen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk aan de burgemeester van de gemeente Veendam.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (uitgebreid)

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de
Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus
150, 9700 AD Groningen). U kunt het beroepschrift ook
digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkening).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep
worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van
de beschikking niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland
locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen).
Als u zo’n verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Verkeersbesluit geslotenverklaring
Van Delftstraat (tussen Apollolaan en
Mercuriuslaan) voor hoge voertuigen

het uitbreiden van een woon-zorgcomplex door toevoeging
van de beheerderswoning op het perceel Egypteneinde 47,
9645 LD Veendam. De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De beschikking en de
overige stukken kunt u gedurende een periode van zes
weken inzien vanaf donderdag 16 april 2015 tot donderdag
28 mei 2015 in het gemeentehuis. Voor het inzien van de
stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met de
gemeente Veendam.

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij op 31 maart 2015 hebben besloten om het gedeelte
van de Van Delftstraat tussen de Apollolaan en de Mercuriuslaan gesloten te verklaren voor voertuigen die, met inbegrip
van de lading, hoger zijn dan 3.80 meter. Bedoeling van het
verkeersbesluit is om schade aan bomen en voertuigen te
voorkomen en de veiligheid van de weggebruikers te waar-
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borgen. Op het bovengenoemde weggedeelte van de Van
Delftstraat staan de bomen vrij dicht langs de weg en sommige takken hangen dusdanig laag dat er schade kan ontstaan aan hogere voertuigen. De bomen kunnen niet verder
worden gesnoeid omdat deze dan esthetisch ongewenste
vormen krijgen.

Week 16 14 april 2015

Raadsvergadering 20 april 2015
Datum
: maandag 20 april 2015
Aanvang raad : 19.30 uur
Locatie
: Raadzaal gemeentehuis Veendam

Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 16 april 2015 tot 28 mei 2015 in het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken kunt u telefonisch een
afspraak maken met de gemeente Veendam. Op grond van
de algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar
maken bij het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Veendam.

Verhuisd naar Onbekend adres
De onderstaande personen wonen niet meer op het adres in
de gemeente Veendam waar ze volgens de wet BRP (Basisregistratie Personen) staan ingeschreven. Het college van
burgemeester en wethouders van Veendam maakt bekend:
dat ze voornemens is de volgende personen ambtshalve
over te schrijven naar adres onbekend met ingang van 14
april 2015.
H.O. Beskardes, geboren op 13-01-1985
O. Beskardes, geboren op 20-06-2007
E.T. Beskardes, geboren op 24-02-2010
ç ć, geboren op 26-05-1928
B. Djordevi
ç
L.N. Darson,
geboren op 07-09-1961
ç geboren op 15-10-1968
A. Elzinga,
I. Gun, geboren op 19-11-1972
F. Göveç, geboren op 30-08-1972
M.C. Gun, geboren op 23-10-1996
C. Gun, geboren op 28-02-2001
K. Mulder, geboren op 28-09-1962
B. Mulder, geboren op 10-09-1995
D.M. Wilkens, geboren op 16-12-1958
Zienswijze
Voordat de gemeente u ambtshalve gaat uitschrijven naar
“onbekend” geven wij u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid om binnen
vier weken na deze publicatie uw zienswijze bij ons kenbaar
te maken. Vernemen wij niets van u dan wordt u vier weken
na deze publicatie uitgeschreven naar “land onbekend” met
ingang van 14 april 2015.

Agenda
1. Opening
2. Gelegenheid voor niet-raadsleden het woord te voeren
3. Vaststelling agenda
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 maart
2015.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Onttrekking openbaarheid deel Cereslaan
7. (Her)benoeming leden welstandscommissie
8. Verordening onderwijshuisvesting 2015 e.v.
9. Begroting 2015 OPRON
10. Woonvisie
11. Vragenhalfuurtje
12. Sluiting

Verwijderen grafmonumenten
begraafplaats Buitenwoelhof Veendam
Op de begraafplaats Buitenwoelhof bevinden zich een groot
aantal graven, waarvan door rechthebbenden (nabestaanden) afstand van de grafrechten is gedaan. De gemeente
Veendam heeft het voornemen om te starten met het verwijderen van de grafmonumenten op deze graven. Inmiddels
staan er een jaar bordjes bij deze graven met de mededeling
dat het grafmonument, dat op het betreffende graf staat, in
aanmerking komt voor verwijdering en dat eventuele belanghebbenden contact kunnen opnemen met de gemeente
Veendam. Vanaf maandag 20 april 2015 worden deze grafmonumenten door een natuursteenbedrijf verwijderd. Dit bedrijf is bekend met het werken op begraafplaatsen en is
gespecialiseerd in het zorgvuldig verwijderen van grafstenen.
Alleen de stenen worden weggenomen. De graven blijven
onaangeroerd. Ruiming van de graven zal eventueel in een
later stadium plaats vinden.
De grafmonumenten worden nog een jaar opgeslagen om
vroegere rechthebbenden in de gelegenheid te stellen om de
grafsteen eventueel in ontvangst te nemen. Na afloop van
het jaar worden de stenen vernietigd. Voor meer informatie
en het eventueel in ontvangst nemen van het grafmonument
kunt u contact opnemen met de gemeente Veendam.
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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.

Week 16 14 april 2015

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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