Gemeente Veendam
Elektronisch

Gemeenteblad
Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad

Week 16 15 april 2014

nummer 16

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 22 april 2014.
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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 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
Locatie

: het kappen van een boom
: nabij Beneden Westerdiep 8,
9641GG Veendam
Datum ontvangst : 2 april 2014 (V2014.071)

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 plaatsen van een balustrade
+ trappen
Locatie
: Prins Hendrikplein 5C,
9641 GJ Veendam
Datum ontvangst : 3 april 2014 (V2014.072)
Voor
: het plaatsen van een handelsreclame
Locatie
: Transportweg 104, 9645 KX Veendam
Datum ontvangst : 4 april 2014 (V2014.073)
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 24 maart 2014
Voor
: het plaatsen van diverse reclameborden
conform het adoptieplan van rotondes
Locatie
: op diverse rotondes in de gemeente
Veendam
Datum besluit
: 24 maart 2014 (V2014.024)
Verzonden op 7 april 2014
Voor
: het gebruiken van een horecapand
als kantoorpand
Locatie
: Boven Oosterdiep 109,
9641 JP Veendam
Datum besluit
: 7 april 2014 (V2014.022)
Verzonden op 8 april 2014
Voor
: het kappen van 21 bomen
Locatie
: nabij Sterrenboschlaan 38,
9648 MJ Wildervank
Datum besluit
: 7 april 2014 (V2014.034)
Verzonden op 10 april 2014
Voor
: het vernieuwen en veranderen van de
kapconstructie van een schuur
Locatie
: Torenstraat 140, 9648 CW Wildervank
Datum besluit
: 10 april 2014 (V2014.039)
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Geweigerde aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunning hebben geweigerd:

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.

Verzonden op 8 april 2014
Voor
: het legaliseren van een erfafscheiding
Locatie
: Havenstraat 10, 9641 BP Veendam
Datum besluit
: 8 april 2014 (V2013.248)
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 omgevingsvergunning hebben verlengd:
Voor
Locatie

: het vervangen van de ramen
: Beneden Oosterdiep 23/25,
9641 JA Veendam
Datum verlenging : 3 april 2014 (V2014.030)

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.
Meldingen
Kennisgeving incidentele festiviteit (muziek)
- Mevrouw J.G.Tuin voor het organiseren van een Livemuziek avond op vrijdag 18 april 2014 van 22.00 uur tot
01.00 uur, Café de Toeter, Beneden Westerdiep 5 te
Veendam (briefnr.201407860)

Voor

: het plaatsen van een nieuwe
overheaddeur in de voorgevel
Locatie
: Transportweg 68, 9645 KX Veendam
Datum verlenging : 7 april 2014 (V2014.015)

Aanvragen
- De heer G. Pleszynski van de Ondernemersverenging
Wildervank, voor het houden van een zomerzondagmarkt
op 1 juni 2014 van 14.00 uur tot 19.00 uur in het gedeelte
van de Poststraat tussen de Nijveenlaan en de Mercuriuslaan te Wildervank (briefnr. 201407346)

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de onderstaande
melding is ontvangen van:
- Gasunie Transportservices B.V., voor het oprichten van een
inrichting op het perceel Zoutweg 3, 9644 TW Veendam.
De melding ligt van donderdag 17 april 2014 tot donderdag
29 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen
tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak (tel. 0598 65 22 22).

Activiteiten en evenementen

Week 16 15 april 2014

- Mevrouw M. Halewijn van MHC Daring, voor het houden
van een Nachttoernooi C-jeugd van MHC Daring op
13 juni 2014 op de velden van MHC Daring aan Onstpanningslaan 1 te Veendam (201407346)
Verleende vergunningen
- De heer Ottjes en de heer Oldenburger van de Toeterritorganisatie 2014, voor het rijden door het centrum van
Veendam met klassieke motoren en het afsluiten van het
parkeerterrein aan het Beneden Westerdiep (tegenover
Café de Toeter) op zaterdag 26 april 2014 van 08.30 uur
tot 12.00 uur en van 15.30 uur tot 17.00 uur
(briefnr.201407416)

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
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Verkiezing Europees Parlement 2014
Stemmen per brief
De burgemeester van Veendam brengt het volgende ter
openbare kennis:
Voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement
op donderdag 22 mei 2014 is het voor inwoners van de gemeente Veendam, die op de dag van de stemming in het
buitenland zijn, mogelijk om hun stem uit te brengen per
brief. Daarbij is het volgende van toepassing:
1. Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor verzoekschriften om per brief te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift, moeten uiterlijk donderdag 24 april
2014 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014
als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de
verzoeker is toegestaan om bij volmacht of met een
kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek door
gestuurd naar de burgemeester van ’s-Gravenhage.
5. De burgemeester van ’s-Gravenhage zorgt er voor dat
tijdig de stembescheiden worden verzonden naar het
door de kiezer opgegeven adres in het buitenland.
Bij de gemeente zijn formulieren (model M3) beschikbaar,
waarmee men kan verzoeken om per brief aan de stemming
deel te nemen. Nadere inlichtingen worden op het gemeentehuis verstrekt door de gemeente Veendam, Raadhuisplein
5, 9641 AW Veendam
Plaats: Veendam
Datum: vrijdag 11 april 2014
De burgemeester voornoemd,
S.B. Swierstra

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Veendam maakt bekend dat het bij de
aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan bij
volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag
VOLMACHTBEWIJS

Week 16 15 april 2014

1. Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen
stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op zaterdag 17 mei 2014,
door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van
de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd.
Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de
kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de
kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde
op te treden, moet op dinsdag 8 april 2014 als kiezer zijn
geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde
een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te
trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS
of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente
als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar
te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op
de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie
moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette
stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de
stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de
stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een
stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te
worden uitgebracht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de gemeente
Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam
Plaats: Veendam
Datum: vrijdag 11 april 2014
De burgemeester voornoemd,
S.B. Swierstra
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Stemmen met een kiezerspas

Verhuisd naar Onbekend adres

De burgemeester van Veendam maakt bekend dat het bij de
aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan
zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in
Nederland.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
6. Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau
aan de stemming te mogen deelnemen.
7. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op zaterdag 17 mei 2014, door de
kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is
geregistreerd.
8. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan
de stemming te mogen deelnemen.
9. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas
verstrekt.
B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas,
doch uiterlijk op woensdag 21 mei 2014, 12.00 uur de
stempas over te leggen bij de gemeente waar hij/zij op
dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de
stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

De burgemeester voornoemd,
S.B. Swierstra

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:
a) dat ze van plan is de volgende personen ambtshalve over
te schrijven naar adres onbekend met ingang van 15 april
2014:
S. Abbingh, geboren op 14-08-1990
H. Roossien, geboren op 28-01-1987
A.J. Bisewska, geboren op 07-10-1967
R.F. Daniël, geboren op 01-08-1961
H.J. Daniël, geboren op 07-09-1959
M. Kroes, geboren op 01-12-1990
J.H. Boer, geboren op 31-08-1987
D. Boer, geboren op 10-02-2014
Z. Kale, geboren op 24-04-1969
S. Toma, geboren op 08-08-1963
Y. Yavuzer, geboren op 13-09-1972
S. Yavuzer, geboren op 29-10-1979
E. Yavuzer, geboren op 15-11-2000
I. Yavuzer, geboren op 28-08-2006
L. Yavuzer, geboren op 01-02-2010
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 18 maart 2014.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden
vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas
ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet
kunt identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de gemeente
Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam
Plaats: Veendam
Datum: vrijdag 11 april 2014

Week 16 15 april 2014

b) met toepassing van artikel 2.60(d) van de wet BRP de
volgende personen zijn ingeschreven in de BRP van de
gemeente Veendam met adres “Onbekend” met ingang
van 18 maart 2014:
D.A. van Etten, geboren op 20-01-1980
G. Groen, geboren op 12-04-1963
P.R. Overdijk, geboren op 26-10-1993
D.S. Overdijk, geboren op 17-06-1997
W. Hulshof, geboren op 08-08-1961
K. Iliev, geboren op 25-02-1974
D. Ilieva, geboren op 21-11-1977
E. Kiliçkaya, geboren op 22-07-1994
I. Kiliçkaya, geboren op 18-08-1991
E. Kiliçkaya, geboren op 26-08-1993
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A.M. Marello, geboren op 28-09-1988
W.J. Mulder, geboren op 21-06-1989
M. Salim, geboren op 24-05-1957
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.
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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 16 15 april 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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