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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 3 juni 2014.
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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Voor
: het plaatsen van een tuinhuisje
Locatie
: Ellertsveld 12, 9642 GJ Veendam
Datum ontvangst : 8 mei 2014 (V2014.106)

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 bouwen van een schuur
: Westerdiepsterdallen 2,
9648 TZ Wildervank
Datum ontvangst : 13 mei 2014 (V2014.107)
Voor
Locatie

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 plaatsen van een informatiebord
: links naast Beneden Oosterdiep 74,
9641 JE Veendam
Datum ontvangst : 15 mei 2014 (V2014.109)

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 omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor
: het kappen van drie bomen
Locatie
: Borgerspark 85, 9642 LM Veendam
Datum ontvangst : 15 mei 2014 (V2014.110)
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 19 mei 2014
Voor
: het gebruiken van een voormalige bakkerij
met winkelruimte als galerie voor
beeldende kunst
Locatie
: Poststraat 77, 9648 JP Wildervank
Datum besluit
: 19 mei 2014 (V2014.063)
Voor
Locatie
Datum besluit

: het renoveren van een woning met
bijbehorend schuurtje
: Zuidwending 4, 9644 XK Veendam
: 19 mei 2014 (V2014.048)

Verzonden op 22 mei 2014
Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: kruising N385 - Pijlkruidstraat
te Wildervank
Datum besluit
: 21 mei 2014 (V2014.089)
Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat in de afgelopen periode de volgende aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld:
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Verzonden op 19 mei 2014
Voor
: het uitbreiden van de woning
Locatie
: Boven Westerdiep 164,
9641 LM Veendam
: 19 mei 2014 (V2014.047)
Datum besluit
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dat de beslissing heeft genomen.
Informatie
Voor meer informatie en/of schriftelijke reacties (zienswijzen)
kunt u zich wenden tot de gemeente Veendam.

Wet Milieubeheer

Meldingen
- 7 juni 2014 - briefnr. 201410924
voor het houden van ‘Prokkelen” van 11.00 - 17.00 uur
aan het Veenlustplein te Veendam;

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

- 8 juni 2014 - briefnr. 201410959
voor het houden van een barbecue van 15.00 - 20.00 uur
aan de Goudsredenstraat 25 te Veendam;
- 14 juni 2014 - briefnr. 201410958
Beheerteam Scheepskwartier voor het houden van een
sportactiviteit van 14.00 - 16.00 uur aan de Fregatstraat/
Galjootstraat te Veendam;

- Bedrocan B.V., voor het oprichten van een inrichting op
het perceel De Zwaaikom 4, 9641 KV Veendam
- Maatschap Keetels, voor het uitbreiden van een inrichting
op het perceel Numero Dertien 2D, 9644 TV Veendam

- 15 juni 2014 - briefnr. 201410923
voor het houden van een Veendammer Turftocht van
09.00 - 15.00 uur te Veendam;

- Uitgaanscentrum Jinx, voor het veranderen van een
inrichting op het perceel Prins Hendrikplein 5C, 9641 GJ
Veendam
De meldingen liggen van donderdag 29 mei 2014 tot donderdag 10 juli 2014 ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens
telefonische afspraak (tel. 0598 65 22 22).

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

- 21 juni 2014 - briefnr. 2014109
Beheerteam Scheepskwartier voor het houden van een
rommelmarkt van 10.00 - 16.00 uur aan de Barkstraat 14
te Veendam.
Verleende vergunningen
- 2 t/m 6 juni 2014 - briefnr. 201410282
vergunning voor het houden van de Avondvierdaagse
Veendam;
- 28 t/m 29 juni 2014- briefnr. 201410753
vergunning voor het houden van Modelvliegweekend op
het terrein van de Veendammer Luchtvaart Club aan de
Polluxweg te Veendam.

Wijzigingen openingstijden vanwege
feestdagen
Gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op Hemelvaartsdag (29 mei),
de dag na Hemelvaart (30 mei) en Tweede Pinksterdag (8
juni). Dringende zaken, bijvoorbeeld het melden van ernstige
storingen zoals gaten in het wegdek, kunt u telefonisch doorgeven via het algemene telefoonnummer van de gemeente
0598 - 65 22 22.
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Huisvuil en brengstation
In verband met Hemelvaartsdag wordt de grijze container
niet geleegd op 29 mei, maar op zaterdag 31 mei.
Het brengstation, Meihuizenweg 25 te Wildervank, is op
Hemelvaartsdag gesloten.

Informatiebijeenkomst over
inbraakpreventie
De gemeente Veendam organiseert op dinsdag 27 mei 2014
om 19.30 uur een informatiebijeenkomst over inbraakpreventie. De bijeenkomst wordt gehouden in wijkcentrum Dukdalf,
De Reede 1 in Veendam. Inwoners van de gemeente Veendam zijn van harte welkom.
Een woninginbraak is ingrijpend voor bewoners. Het tegengaan van woninginbraken heeft daarom voor gemeente en
de politie een hoge prioriteit. De afgelopen tijd zijn er relatief
veel inbraken gepleegd in Veendam. Inmiddels is het weer
wat rustiger, mede doordat de politie extra surveillances uitvoert en onopvallende controles houdt. Maar het meeste rendement valt nog steeds te halen uit het voorkomen van
inbraken. Preventie dus. Tijdens de bijeenkomst krijgt u handige tips om uw woning (nog beter) te beveiligen tegen inbraak. Een ex-inbreker laat u zien hoe het inbrekersgilde
werkt, zodat u zich nog beter kunt wapenen tegen ongenode
gasten. Ook vertegenwoordigers van Burgernet zijn aanwezig om u te informeren over hun werkwijze.
Wilt u alvast meer weten over maatregelen tegen een
woninginbraak? Kijk dan op www.politie.nl, klik op Onderwerpen en vervolgens op Woninginbraak.
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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

Week 22 27 mei 2014

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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