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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.
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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 omgevingsvergunningen 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
: Jan Kokweg 6A, 9641 KT Veendam
Datum ontvangst : 4 juli 2013 (V2013.134)

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
: het veranderen van een inrichting
Locatie
: Billitonweg 1, 9641 KZ Veendam
Datum ontvangst : 5 juli 2013 (V2013.137)

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.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Verzonden op 8 juli 2013
Voor
: het bouwen van een dakkapel
Locatie
: Kapiteinspark 27, 9642 NC Veendam
Datum besluit
: 8 juli 2013 (V2013.087)
Voor

Datum besluit

: het verbouwen van de bovenverdieping
tot woning
: Prins Hendrikplein 33,
9641 GJ Veendam
: 8 juli 2013 (V2013.094)

Voor
Locatie
Datum besluit

: het aanleggen van een uitweg
: Nolensstraat 6, 9648 AC Wildervank
: 8 juli 2013 (V2013.125)

Locatie

Verzonden op 9 juli 2013
Voor
: het starten van een kledingverhuurbedrijf
in de garage
Locatie
: Sinnigeslaantje 2, 9645 BK Veendam
Datum besluit
: 8 juli 2013 (V2013.092)
Verzonden op 11 juli 2013
Voor
: het wijzigen van een gevel ten behoeve
van het vestigen van een pedicuresalon
Locatie
: Voormolenstraat naast nr. 71,
9645 EM Veendam
Datum besluit
: 11 juli 2013 (V2013.067)
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Activiteiten en evenementen
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.
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.
Meldingen (wijziging)
- Dhr. Blaauw, voor het organiseren van een buurtbarbecue
op 1 september 2013 (i.p.v. 31 augustus 2013) van 17.00
tot 22.00 uur in de Valklaan te Wildervank.
Aanvraag:
- De heer J. Huygen van de Baptisten Gemeente Veendam,
voor het houden van een openluchtconcert “Op de Dam”
op zaterdag 31 augustus 2013 op de dam gelegen bij de
Blankensteinkade te Veendam (briefnr. 201314712).

Week 29 16 juli 2013

nieuw onderzoek laten uitvoeren naar de gewenste detailhandelsstructuurvisie. Het bureau DTNP heeft deze opdracht
vertaald in het rapport “Detailhandelsstructuurvisie Veendam”
d.d. 20 juni 2013.
Het college is voornemens om de aanbevelingen uit het
rapport en de voorgestelde detailhandelsstructuur over te
nemen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Samenvattend wordt voorgesteld om vast te houden
aan de bestaande detailhandelsstructuur:
- Het centrum van Veendam fungeert als boodschappencentrum voor de dagelijkse voorzieningen en fungeert tevens als recreatief winkelgebied. Inzet van beleid is
behoud en zo mogelijk versterking van de positie van het
centrum als regionaal verzorgend winkelgebied. Plannen
voor Kerkstraat –West zijn een toevoeging om het winkelrondje te versterken.
- Twee wijkwinkelcentra: Autorama in Noord en Sorghvliet
ten zuiden van Veendam. Deze wijkwinkelcentra fungeren
als boodschappencentrum voor het desbetreffende
gebied.
- Eén buurtsteunpunt in Wildervank.
- Binnen de PDV-zone de grootschalige detailhandel nader
te concentreren
- Solistische supermarkten zo veel mogelijk te verplaatsen,
bij voorkeur naar het hoofdwinkelcentrumgebied.
- Aanloopstraten centrumgebied: zo veel mogelijk beperken
van de detailhandelsfunctie en daarvoor andere bestemmingen toe te staan.
Het rapport zal dienen als bouwsteen voor gemeentelijk
ruimtelijk beleid (o.a. bij bestemmingsplannen). Het voorontwerp voor het facetbestemmingsplan “supermarktlocaties”
ligt eveneens vanaf 17 juli 2013 ter inzage voor inspraak. (zie
aparte bekendmaking)
Het genoemde rapport kan worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op www.veendam.nl.
Op de bovengenoemde stukken wordt inspraak verleend aan
iedereen die in de gemeente een belang heeft. Schriftelijke
inspraakreacties (“zienswijzen”) moeten voor 15 augustus
2013 ingediend worden bij burgemeester en wethouders van
Veendam, onder vermelding van naam, adres en woonplaats
van de afzender. Voor meer informatie en voor het inbrengen
van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de
gemeente Veendam.

Inspraak detailhandelsstructuurvisie
(Herziening DPO)
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat met ingang van 17 juli 2013 gedurende vier weken voor
een ieder ter inzage ligt het rapport “Detailhandelsstructuurvisie Veendam”.
In 2001 is door het bureau Droogh Trommelen en Partners
(DTNP) een visie ontwikkeld voor de detailhandel. Deze visie
is in 2007 herijkt. Gezien de meest recente marktontwikkelingen (o.a. internet en recessie) heeft het college van B&W op-
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Benoeming lid van de gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing
van de leden van de raad van de gemeente Veendam, maakt
ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat van der
Vorm, N.J. (Nico) (m), wonende te Wildervank, bij besluit van
10 juli 2013 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente
Veendam, Het betreft de benoeming in de vacature die is
ontstaan door het ontslag nemen als lid van de raad van de
gemeente Veendam van Schmaal, A. (Bram) (m), wonende te
Wildervank,
Plaats:
Datum:

Veendam
10 juli 2013

De voorzitter voornoemd,
A. Meijerman

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
De balies van het gemeentehuis zijn van 8 juli tot 16 augustus 2013 geopend van 9.00 - 13.00 uur (uitsluitend met
afspraak). De receptie is zonder afspraak geopend van
8.30 - 16.00 uur. Hier kunt u terecht voor het afhalen van
aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen.
Tijdens de koopavonden is het gemeentehuis gesloten.
U kunt de gemeente in deze periode telefonisch bereiken
van 8.30 - 16.00 uur. Daarbuiten kunt u uiteraard bij
noodgevallen telefonisch contact opnemen.
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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

Openingstijden
Alleen met afspraak
maandag t/m vrijdag

09:00 - 13:00 uur

Receptie
Maandag t/m vrijdag

08:30 - 16:00 uur

Gemeentebestuur via het bestuurssecretariaat,
t. 0598-652222 of per mail:

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag 08:30 - 16:00 uur

Burgemeester Ab Meijerman
ab.meijerman@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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