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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 26 november 2013.
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Gemeenteberichten

Omgevingsvergunning

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

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.

Voor

: het milieuneutraal veranderen van een
inrichting
Locatie
: K.J. de Vriezestraat 71,
9648 HC Wildervank
Datum ontvangst : 10 oktober 2013 (V2013.212)

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

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.

: het aanbrengen van een lichtstraat en
het plaatsen van hekwerk
Locatie
: Vrijheidsweg 10, 9641 KR Veendam
Datum ontvangst : 3 november 2013 (V2013.215)
Voor
: het kappen van vier bomen
Locatie
: Nijverheidskade 19, 9648 JG Wildervank
Datum ontvangst : 4 november 2013 (V2013.216)
Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Borgerspark 80, 9642 LR Veendam
Datum ontvangst : 4 november 2013 (V2013.217)
Voor
: het vestigen van een kledingbank
Locatie
: Beneden Verlaat 79, 9645 BM Veendam
Datum ontvangst : 5 november 2013 (V2013.218)
Voor

: het plaatsen van bronnering t.b.v.
aanleggen middenspanning
Locatie
: Industrieweg 12, 9641 HM Veendam
Datum ontvangst : 7 november 2013
(V2013.219/V2013.220)
Voor
: het kappen van drie bomen
Locatie
: Poststraat 2, 9648 JL Wildervank
Datum ontvangst : 7 november 2013 (V2013.222)
Voor
Locatie

: het kappen van een boom
: Dr. B. Brongersstraat 18,
9645 AL Veendam
Datum ontvangst : 7 november 2013 (2013.223)
Voor
: het bouwen van een werktuigenberging
Locatie
: Zuidwending 54, 9644 XL Veendam
Datum ontvangst : 7 november 2013 (V2013.224)
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Voor
Locatie

: het plaatsen van een showroom/kantoor
: Phoenixweg (kadastraal bekend
gemeente Veendam, sectie M nummer(s)
01381) te Veendam
Datum ontvangst : 12 november 2013 (V2013.227)

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

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de onderstaande meldingen zijn ontvangen van:

-

Wedeka Groen & Infra Veendam, voor het uitbreiden van
een inrichting op het perceel Spoorweg 10 te Veendam.

-

De Boer Groothandel , voor het oprichten van een
inrichting op het perceel De Zwaaikom 8 te Veendam.

Aanvraag
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.

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de
beslissing kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het
bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Wet Milieubeheer

Heuver den Ham B.V., voor het oprichten van een
inrichting op het perceel Drieborghweg 1 te Veendam.

Activiteiten en evenementen

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.

Verzonden op 12 november 2013
Voor
: het milieuneutraal veranderen van
een inrichting
Locatie
: K.J. de Vriezestraat 71,
9648 HC Wildervank
Datum besluit
: 11 november 2013 (V2013.212)

-
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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.
Kennisgeving incidentele festiviteit (muziek):
- Mevrouw A. Panman Gelegenheidscafé de Stainkroeg te
Ommelanderwijk voor het produceren van geluid op 23
november en 14 december 2013 tot 24.00 uur tijdens een
verjaardagsfeest op 23 november 2013 en een eindejaarsfeest op 14 december 2013 in het café De Stainkroeg,
Ommelanderwijk 53 te Veendam (briefnr. 201324603
+201324606);

De meldingen liggen van donderdag 21 november 2013 tot
donderdag 2 januari 2014 ter inzage in het gemeentehuis op
werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren
volgens telefonische afspraak (tel. 0598 65 22 22).

Wijziging openingstijden gemeentehuis
Op donderdag 5 december is er geen avondopenstelling in
het gemeentehuis Veendam.
Vanaf 16.00 uur is zijn de balies van het gemeentehuis gesloten, ook kunnen vanaf dat tijdstip geen reisdocumenten of
rijbewijzen worden afgehaald.
Op vrijdag 6 december vanaf 08.30 uur is het gemeentehuis
geopend en zijn alle diensten beschikbaar.
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Raadscommissie Bestuur, Economie en
Middelen (BEM)
Voorzitter
Griffier
Datum
Aanvang
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8. Raadsvoorstel: Detailhandelsstructuurvisie Veendam
De commissie wordt om advies gevraagd over het voorstel van het college om de detailhandelstructuurvisie
Veendam vast te stellen.
In de eerste termijn kunnen commissieleden technische,
verhelderende vragen stellen aan het college. Eventueel
vindt in de tweede termijn een opiniërende discussie
plaats tussen de fracties, waarna tenslotte de commissie
adviseert of dit raadsvoorstel als hamerstuk of bespreekstuk geagendeerd wordt voor de raadsvergadering.
9 Rondvraag
10. Sluiting

: H. Batting
: R. Brekveld
: 25 november 2013
: 19.30 uur, raadhuis Gemeente Veendam
(raadzaal)

Namens de voorzitter nodig ik hierbij de leden en de betrokken portefeuillehouder(s) uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie BEM op de tijd en
plaats zoals hierboven aangegeven.
R. Brekveld,
commissiegriffier

Raadscommissie Samenleving (SML)

Niet-commissieleden krijgen de gelegenheid het woord
te voeren over de geagendeerde onderwerpen (bij het
betreffende agendapunt).

Voorzitter
Griffier
Datum
Aanvang

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Gesprek met genodigde (inwoners, instellingen).
Voor deze vergadering zijn nog geen speciale uitnodigingen verzonden.
3. Vaststelling agenda
4. Mededeling(en) en ingekomen stukken;
5. Verslag van de vergadering van de commissie BEM van
9 september 2013
Ter vaststelling. Alsmede stand van zaken toezeggingen.
bijgevoegd
6. Stand van zaken Gemeenschappelijke Regelingen.
De stand van zaken bij Gemeenschappelijke Regelingen
is een vast agendapunt in deze raadscommissievergadering. Daarbij gaat het met name om die regelingen waarin
raadsleden de gemeente Veendam vertegenwoordigen.
7. Raadsvoorstel: Ontwerp horecabeleid “Bruisend beheerst”.
De commissie wordt om advies gevraagd over het voorstel van het college om de ontwerpbeleidsnotitie over
horeca in Veendam onder de titel “Bruisend Veendam”
vast te stellen.
In de eerste termijn kunnen commissieleden technische,
verhelderende vragen stellen aan het college. Eventueel
vindt in de tweede termijn een opiniërende discussie
plaats tussen de fracties, waarna tenslotte de commissie
adviseert of dit raadsvoorstel als hamerstuk of bespreekstuk geagendeerd wordt voor de raadsvergadering.

: A.H. Kraan
: T. van der Bij
: dinsdag 26 november 2013
: 19.30 uur: raadhuis Gemeente Veendam
(raadzaal)

Namens de voorzitter nodig ik hierbij de leden en de betrokken portefeuillehouder(s) uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie SML op de tijd en
plaats zoals hierboven aangegeven.
T. van der Bij,
commissiegriffier.
Niet-commissieleden krijgen de gelegenheid het woord te
voeren over de geagendeerde onderwerpen (bij het betreffende agendapunt).
Voorlopige agenda
1. Opening
2. Gesprek met genodigden (inwoners, instellingen)
Voor deze vergadering zijn geen uitnodigingen
verzonden.
3. Vaststelling agenda
4. Mededeling(en) en ingekomen stukken
5. Gemeenschappelijke regelingen (SML) en Adviesraden
6. Verslag van de vergadering van de commissie SML van
10 september 2013.
(ter vaststelling) alsmede stand van zaken toezeggingen.
7. Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting 2014 en wijziging beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 van
de Volkskredietbank NO-Groningen.
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De commissie wordt om advies gevraagd over het voorstel van het college om kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2014 en de wijziging beleidsplan Integrale
Schuldhulpverlening 2012-2015 van de Volkskredietbank
NO-Groningen vast te stellen.
In de eerste termijn kunnen door commissieleden technische, verhelderende vragen gesteld worden aan het
college. Eventueel vindt in de tweede termijn een opiniërende discussie plaats tussen de fracties, waarna tenslotte de commissie adviseert of dit raadsvoorstel als
hamerstuk of bespreekstuk geagendeerd wordt voor de
raadsvergadering.
8. Rondvraag
9. Sluiting
De op deze agenda betrekking hebbende stukken liggen
voor de commissieleden ter inzage in de leeskamer van de
raad. In de Gemeentewinkel liggen de conceptraadsvoorstellen voor een ieder ter inzage.
In de leesmap zijn de volgende stukken “ter kennisname”
opgenomen c.q. ter inzage gelegd:
1. Voor 2013 twee spoedaanvragen en 2014 aangevraagde
huisvestingsvoorzieningen onderwijs toekennen
("Programma") en afwijzen ("Overzicht")

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

5

Elektronisch

Gemeenteblad
Week 47
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. 0598-652222 of per mail.

Openingstijden
Alleen met afspraak
maandag
dinsdag t/m vrijdag
donderdag

19 november 2013

12:30 - 16:00 uur
08:30 - 16:00 uur
08:30 - 20:00 uur

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Burgemeester Sipke Swierstra
sipke.swierstra@veendam.nl

Wethouder Klaas Steenhuis
klaas.steenhuis@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. 0598-652222.
Of zie www.veendam.nl voor de persoonlijke e-mailadressen en telefoonnummers van de raadsleden.
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