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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 30 juli 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 kappen van vier bomen
Locatie
: Zuidwending 243, 9644 XG Veendam
Datum ontvangst : 10 juli 2013 (V2013.139)

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.

Voor

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 dubbelzijdige,
verlichte zuil en het plaatsen van
geveltekst, verlicht d.m.v. lichtkoof
Locatie
: Lloydsweg 17, 9641 KJ Veendam
Datum ontvangst : 10 juli 2013 (2013.140)

: het uitbreiden van de winkel en het
wijzigen van de voorgevel
Locatie
: Apollolaan 3, 9648 CK Wildervank
Datum ontvangst : 10 juli 2013 (V2013.141)
Voor
: het plaatsen van een dakkapel
Locatie
: Egypteneinde 19, 9645 LC Veendam
Datum ontvangst : 11 juli 2013 (V2013.142)
Voor
: het uitbreiden van een woning
Locatie
: Westerwold 12, 9642 ES Veendam
Datum ontvangst : 12 juli 2013 (V2013.143)
Voor
: het plaatsen van een stapmolen
Locatie
: Jan Kokweg 6, 9641 KT Veendam
Datum ontvangst : 15 juli 2013 (V2013.144)
Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Zerkhouwersstraat 38, 9646 AC Veendam
Datum ontvangst : 17 juli 2013 (V2013.145)
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 12 juli 2013
Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Zuidwending 55, 9644 XX Veendam
Datum besluit
: 12 juli 2013 (V2013.108)
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Verzonden op 15 juli 2013
Voor
: het kappen van een boom
(spoedprocedure)
Locatie
: Postkade 32, 9648 JS Wildervank
: 15 juli 2013 (V2013.119)
Datum besluit
Voor
Locatie
Datum besluit

: het kappen van twee bomen
: kruispunt De Zwaaikom/Geert
Veenhuizenweg te Veendam
: 15 juli 2013 (V2013.120)

Verzonden op 17 juli 2013
Voor
: het bouwen van een schuur met
overkapping
Locatie
: Dollard 8, 9642 JC Veendam
Datum besluit
: 17 juli 2013 (V2013.062)
Voor
Locatie
Datum besluit

: het veranderen van een aantal kozijnen
in de voorgevel
: Billitonweg 7, 9641 KZ Veendam
: 17 juli 2013 (V2013.093)
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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.

Verzonden op 18 juli 2013
Voor
: het milieuneutraal veranderen van een
inrichting
Locatie
: Jan Kokweg 6A, 9641 KT Veendam
Datum besluit
: 17 juli 2013 (V2013.134)

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.

Voor
Locatie
Datum besluit

: het verbouwen van de woning
: Wildervanksterdallen 35,
9648 TB Wildervank
: 18 juli 2013 (V2013.112)

Meldingen (wijziging)
- Dhr. Starke, voor het organiseren van een buurtbarbecue
op 24 augustus 2013 van 16.00 tot 24.00 uur in de Carel
Willinklaan te Veendam;

Voor
Locatie
Datum besluit

: het vergroten van een woning
: Borgerspark 132, 9642 LS Veendam
: 18 juli 2013 (V2013.113)

- Dhr. Rogaar, voor het organiseren van een buurtbarbecue
op 17 augustus 2013 van 14.00 tot 24.00 uur in de
Sadelijnstraat te Wildervank;

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat in de afgelopen periode de volgende
aanvraag om omgevingsvergunning door de aanvrager is
ingetrokken:
Voor
Locatie

: het uitbreiden/vergroten van de woning
: Beneden Westerdiep 16,
9641 GG Veendam
Datum intrekking : 17 juli 2013 (V2013.085)

- Mevr. Frericks voor het organiseren van een speurtocht op
12 augustus 2013 van 13.00 tot 16.00 uur in Borgerswold
te Veendam;
- Buurthuis Langeleegte voor het organiseren van een
klootschiettoernooi op 17 augustus 2013 van 10.00 tot
15.00 uur in Borgerswold te Veendam
- Stichting Bogdike, voor het organiseren van een clownfestival op 17 augustus 2013 van 13.00 tot 17.00 uur in
het centrum van Veendam.
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Verkeersbesluit

Openingstijden gemeentehuis

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij op
16 juli 2013 een besluit hebben genomen, inhoudende het
aanwijzen en inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats.

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
tot 16.00 uur. Daarbuiten kunt u uiteraard bij noodgevallen
telefonisch contact opnemen.

Korte inhoud van het besluit
Door het plaatsen van het bord E6 met onderbord OB309
(met kentekennummer) aan de Landbouwstraat ter hoogte
van huisnummer 140 te Wildervank een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen. De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt ingericht volgens de bij
dit verkeersbesluit behorende situatietekening.
Ter inzage legging
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking van
dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester
en wethouders van Veendam. De stukken die betrekking
hebben op dit besluit liggen voor belanghebbenden gedurende zes weken ter inzage met ingang van de dag na publicatie.Het betreffende besluit ligt tijdens kantooruren ter
inzage in het gemeentehuis.

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:
- HCPRO B.V., voor het oprichten van een inrichting op het
perceel Transportweg 76 te Veendam.
De melding ligt van donderdag 25 juli 2013 tot donderdag
5 september 2013 ter inzage in het gemeentehuis of buiten
kantooruren volgens telefonische afspraak, t. 0598 652222.
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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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