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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 27 augustus 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 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 samenvoegen van twee woningen
tot één woning
Locatie
: Boven Westerdiep 41/43,
9641 LA Veendam
Datum ontvangst : 8 augustus 2013 (V2013.154)

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
: het plaatsen van een carport
Locatie
: Drenthelaan 56, 9642 GD Veendam
Datum ontvangst : 8 augustus 2013 (V2013.155)
Geweigerde aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunning hebben geweigerd:
Verzonden op 12 augustus 2013
Voor
: het kappen van twee bomen
Locatie
: Bareveldstraat 8, 9648 GT Wildervank
Datum besluit
: 12 augustus 2013 (V2013.122)
Verzonden op 8 augustus 2013
Voor
: het bouwen van een schuur t.b.v.
materieel/landbouwmachines
Locatie
: Borgercompagnie 226,
9631 TP Borgercompagnie
Datum besluit
: 8 augustus 2013 (V2013.126)
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend
` dat zij in de afgelopen periode de termijn van
de beslissing
op een aanvraag voor een omgevingsvergun`
ning hebben verlengd:
Voor
Locatie

: het plaatsen van reclame
: Sportterreinstraat 174,
9648 CG Wildervank
Datum verlenging : 14 augustus 2013 (V2013.130)
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Omgevingsvergunning (uitgebreid)

Verhuisd naar onbekend adres

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

De onderstaande personen wonen niet meer op het adres in
de gemeente Veendam waar ze volgens de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Personen) staan ingeschreven.

Activiteit milieu:
- Paragon Pet Products Europe B.V. betreft het uitbreiden
van de locatie om de productiecapaciteit te vergroten naar
3.000 kilogram gereed product per uur op de locatie
Orionweg 8, 9641 MN Veendam, kadastraal bekend gemeente Wildervank, sectie A, nummers 2946 en 2947
(ged).
Activiteit bouwen:
- het intern verbouwen van het pand voor het bieden van
pleegzorg en het creëren van een bedrijfswoning op het
perceel Torenstraat 28 te Wildervank (kadastraal bekend
gemeente Wildervank, sectie L nummer 0496).
De beschikkingen en de overige stukken kunt u vanaf donderdag 22 augustus 2013 tot donderdag 3 oktober 2013 inzien in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren
alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak.
Beroep
Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de 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.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de
Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus
150, 9700 AD Groningen). De beschikking treedt in werking
nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is
verstreken.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van
het besluit 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.

Het college van burgemeester en wethouders van Veendam
maakt bekend dat met toepassing van artikel 83 (d) van de
wet GBA de volgende personen zijn ingeschreven in de GBA
van de gemeente Veendam met adres “Onbekend” m.i.v.
25 juli 2013:
-

J.Boerstra, geboren op 06-01-1974
W. Dad, geboren op 27-11-1963
W. ten Cate, geboren op 20-08-1961
A.A. Dijk, geboren op 27-03-1976
M. Divković, geboren op 24-12-1992
Ĺ. Deleman, geboren op 04-11-1980
S. Egilmez, geboren op 11-01-1966
G. Gencer, geboren op 18-04-1966
A. Hamdoun, geboren op 23-09-1989
K. Marchouch, geboren op 27-10-1985
M.N. Masoudi, geboren op 18-03-2011
A. Kroon, geboren op 25-09-1968
S.C. Karaçayli, geboren op 13-03-1977
M.M. Maślanka, geboren op 18-06-1991
D.M. Mitev, geboren op 28-04-1976
Y. Warda, geboren op 04-06-1969

Heeft u bezwaren?
Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u op
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes
weken na de dag van publicatie bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet het volgende bevatten:
- uw naam en adres
- dagtekening
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht
- de gronden van het bezwaar
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van
dit besluit niet. Er bestaat daarom de mogelijkheid om op
grond van artikel 8:81 Abw, naast het indienen van een bezwaarschrift, een schriftelijk verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, 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). Kijkt u op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
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(voornemen)

Raadsvergadering gemeente Veendam

De onderstaande personen wonen niet meer op het adres in
de gemeente Veendam waar ze volgens de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie 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 m.i.v.
15 augustus 2013:
-
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N. Ben El Mahdi, geboren op 20-04-1969
S.S. Asmawidjaja, geboren op 14-06-1985
F. Boekelo, geboren op 08-05-1965
R.X.T. van Balen, geboren op 11-07-1993
M.A. Luzhinskaya, geboren op 03-10-1966
P. Weisbeek, geboren op 07-08-1975

Zienswijze
Voordat de gemeente u ambtshalve gaat uitschrijven naar
“land 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 15 augustus 2013.

U bent van harte welkom bij de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Veendam.
Datum:
maandag 26 augustus 2013
Aanvang: vanaf 19.30 uur
Locatie:
Raadzaal gemeentehuis Veendam
Agenda
1. Opening
2. Gelegenheid voor niet-raadsleden het woord te voeren
3. Vaststelling agenda
4. Ingekomen brief van de voorzitter van het centraal
stembureau
5. Onderzoek geloofsbrief N.J. van der Vorm en besluit tot
toelating
6. Beëdiging tot raadslid van N.J. van der Vorm
7. Besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 17 en
24 juni 2013
8. Halfjaarlijkse informatieverstrekking door De Kompanjie
Aan de orde komen:
1. Verrekening/Dienstverleningsovereenkomsten/jaarplan
2. Dienstverlening
3. Kompanjiekunde
9. Concept Accommodatiebeleid
10. Vragenhalfuurtje
11. 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. 0598-652222 of per mail:

Openingstijden
Alleen met afspraak
maandag
dinsdag t/m vrijdag
donderdag

20 augustus 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 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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