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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 28 januari 2014.
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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Voor

: het plaatsen van een houten garage
met veranda
Locatie
: Albert Cuyplaan 17, 9646 EA Veendam
Datum ontvangst : 11 januari 2014 (V2014.003)

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 plaatsen van een dakkapel
Locatie
: Goudsmedenstraat 4, 9646 CA Veendam
Datum ontvangst : 11 januari 2014 (V2014.004)

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 kappen van een boom
Locatie
: Middenweg 98, 9645 BH Veendam
Datum ontvangst : 13 januari 2014 (V2014.005)

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 omgevingsvergunningen hebben ontvangen:

Voor

: het kappen van 23 bomen (11 beuken,
11 robinia en 1 es)
Locatie
: langs de Verlengde van Beresteynstraat
en de Ubbo Wilkensstraat te Veendam
Datum ontvangst : 16 januari 2014 (V2014.006)

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.
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Melding:
PvdA Veendam voor het organiseren van promotie activiteiten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 22
februari, 1, 8, en 15 maart 2014 (8 en 15 maart met muziek)
op het Veenlustplein te Veendam.

Kadernotitie buitengebied vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat de gemeenteraad in de vergadering van 16 december
2013 de ‘Kadernotitie Buitengebied Pekela-Veendam’ heeft
vastgesteld. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad de
resultaten van inspraak en overleg betrokken en naar aanleiding daarvan enkele aanpassingen ten opzichte van het
ontwerp aangebracht.
Inhoud van het document
De gemeenten Pekela en Veendam hebben besloten om gezamenlijk op te trekken bij de actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied. Voordat wordt begonnen met het
opstellen van de bestemmingsplannen wensen de beide gemeentebesturen eerst de te hanteren beleidsuitgangspunten
uit te werken. Deze uitwerking is voor beide gemeenten in
één Kadernotitie vastgelegd.
In de Kadernotitie zijn de beleidsthema’s puntsgewijs benoemd. Per thema is naast een algemene inleiding ook het
bestaande beleid van rijk, provincie en gemeente weergegeven en zijn de beleidsuitgangspunten uitgewerkt.
Deze uitgangspunten vormen de basis voor de nog op te
stellen bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente
Pekela en de gemeente Veendam.
Notitie inzien
Het raadsbesluit, de vastgestelde-Kadernotitie en de nota
inspraak liggen met ingang van donderdag 23 januari 2014
tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis van
Veendam. Deze documenten zijn ook te vinden op:
www.veendam.nl/wonen/bestemmingsplannen/bestemmingsplan_Buitengebied
Meer informatie kunt u krijgen bij de gemeente.
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Verkeersbesluit parkeerschijfzone
Bocht Oosterdiep (ged.), Julianapark
en Kerkplein
instellen van een parkeerschijfzone op het Bocht Oosterdiep
tussen Julianalaan en Kerkstraat, het Julianapark en het
Kerkplein met een maximale aaneengesloten parkeertijd van
21/2 uur, geldende van maandag tot en met vrijdag van
09.00-18.00 uur.
Als gevolg van het opheffen van het betaald parkeren is de
parkeerdruk in het centrum van Veendam toegenomen. Dat
zorgt vooral op die plekken waar ook de langparkeerders
staan voor zeer hoge bezettingsgraden. De meest aantrekkelijke parkeerplaatsen zijn daardoor vaak niet meer beschikbaar voor het winkelend publiek. Met het instellen van de
parkeerschijfzone wordt beoogd dat ongewenst effect van
het opheffen van het betaald parkeren tegen te gaan.
In het besluit is voor bewoners en bedrijven voorzien in een
mogelijkheid om onder voorwaarden een permanente dan
wel tijdelijke ontheffing aan te vragen en te verkrijgen.
Bewoners in de parkeerschijfzone komen in aanmerking voor
een permanente ontheffing indien zij:
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Veendam op een adres binnen de parkeerschijfzone;
- eigenaar of houder zijn van het motorvoertuig waarvoor
een parkeerontheffing wordt gevraagd;
- wonen in een woning/appartement direct grenzend aan de
parkeerschijfzone;
- niet beschikken over voldoende eigen parkeergelegenheid
(bijvoorbeeld parkeerkelder);
- in de directe omgeving/nabijheid geen openbare parkeergelegenheid beschikbaar hebben voor onbeperkt parkeren.
Per adres kunnen bewoners met inachtneming van de voorwaarden voor maximaal twee ontheffingen in aanmerking
komen. Indien bewoners één parkeerplaats op eigen terrein
beschikbaar hebben, wordt maximaal één ontheffing verleend. Bewoners met twee of meer parkeerplaatsen op eigen
terrein komen niet in aanmerking voor een ontheffing.
Bedrijven (zoals aannemers, loodgieters, etc.) die op een locatie in de parkeerschijfzone werkzaamheden moeten uitvoeren komen in aanmerking voor een tijdelijke ontheffing indien
zij:
- werkzaamheden moeten uitvoeren op een locatie in de
parkeerschijfzone;
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- aan kunnen tonen dat het absoluut noodzakelijk is om het
voertuig waarvoor ontheffing aangevraagd wordt te gebruiken voor de werkzaamheden (als het voertuig alleen
gebruikt wordt voor personeelsvervoer of laden/lossen,
dan dient er geparkeerd te worden op een parkeergelegenheid waarvoor geen parkeerduurbeperking geldt).

-

Ondernemers met een winkel in/aan de parkeerschijfzone
komen niet in aanmerking voor een ontheffing.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking van dit
besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam. Het verkeersbesluit en de daarbij behorende tekening
liggen ter inzage bij de gemeentehuis in Veendam.

-

-

-

Verkeersbesluit
Parkeerschijfzone Bocht Oosterdiep ged., parkeerterrein
Julianapark en Kerkplein

-

Registratienummer: 201400191
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Veendam,
Gelet op:

-

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer
(BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

-

Overwegende:
- dat de parkeerdruk in het centrum van Veendam als gevolg van de opheffing van het betaald parkeren is toegenomen;
- dat dat vooral op die plekken waar ook de langparkeerders staan zorgt voor zeer hoge bezettingsgraden;
- dat daardoor de meest aantrekkelijke parkeerplaatsen
vaak niet meer beschikbaar zijn voor het winkelend publiek;
- dat als onacceptabel neveneffect van de opheffing van het
betaald parkeren wordt aangemerkt;
- dat in het verleden door ons genomen maatregelen (uitbreiding parkeercapaciteit en de oproep aan werknemers

-

-

-

-
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niet in het centrum te parkeren) om die parkeerdruk te verminderen onvoldoende effect hebben gehad;
dat het gewenste parkeergedrag kan worden afgedwongen door op de meest drukke locaties te weten Bocht
Oosterdiep tussen Julianalaan en Kerkstraat, het Julianapark en het Kerkplein een parkeerschijfzone in te stellen
met een maximale parkeerduur van van 21/2 uur, geldend
van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00
uur;
dat daarmee een compact, overzichtelijk en aaneengesloten gebied met parkeerduurbeperking gecreëerd wordt;
dat er voldoende alternatieve parkeergelegenheid voor de
langparkeerders is op de parkeerplaats Molenstreek alsook het parkeerterrein aan de J.G. Pinksterstraat;
dat de gemeenteraad in haar vergadering van 11 november 2013 heeft aangegeven met het instellen van een parkeerschijfzone als aangegeven in te stemmen;
dat bewoners aan het Bocht Oosterdiep tussen Julianalaan en Kerkstraat, het Julianapark en het Kerkplein, die
geen of onvoldoende parkeerruimte op eigen terrein hebben en geen alternatieve parkeermogelijkheden hebben
een ontheffing kunnen aanvragen voor de parkeerschijfzone als genoemd in dit besluit;
dat bedrijven (zoals aannemers, loodgieters, etc.) die op
een locatie in de parkeerschijfzone werkzaamheden moeten uitvoeren, en aan kunnen tonen dat het absoluut
noodzakelijk is om het voertuig waarvoor ontheffing aangevraagd wordt te gebruiken voor de werkzaamheden,
een tijdelijke ontheffing kunnen aanvragen;
dat houders van een ontheffing van de parkeerduurbeperking (ontheffingskaart zichtbaar achter de voorruit) zonder
gebruik van een parkeerschijf onbeperkt binnen de parkeerschijfzone mogen parkeren;
dat houders van een vergunning (vergunningskaart zichtbaar achter de voorruit) om te mogen parkeren op binnen
de parkeerschijfzone gelegen vergunninghoudersparkeerplaatsen binnen de parkeerschijfzone onbeperkt mogen
parkeren;
dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart (kaart
zichtbaar achter de voorruit) onbeperkt binnen de parkeerschijfzone mogen parkeren;
dat de genoemde wegen en parkeerplaatsen, in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Veendam;
dat over dit besluit overleg gevoerd is met de Politie Eenheid Noord Nederland, District Groningen, Team Ondersteuning Ommelanden Midden en Oost;
dat zij hierover een positief advies hebben gegeven.
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Besluiten:
I

Tot het instellen van een parkeerschijfzone op het Bocht
Oosterdiep tussen Julianalaan en Kerkstraat, het Julianapark en het Kerkplein met een maximale aaneengesloten
parkeertijd van 21/2 uur, geldende van maandag tot en
met vrijdag van 09.00-18.00 uur, door:
- plaatsing van de verkeersborden model E10 (begin
parkeerschijfzone) conform bijlage I van het RVV 1990
en met een onderbord met daarop de tekst “ma t/m/
vr 09.00-18.00h”;
- plaatsing van de verkeersborden model E11 (einde
parkeerschijfzone) conform bijlage I van het RVV 1990;
- aanbrengen van blauwe belijning langs de
parkeervakken die binnen de parkeerschijfzone vallen;
- zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende
tekening met nr. Vbesluit-01-2014 P-schijfzone.

II Dit besluit bekend te maken in de Staatscourant (
www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_rubriek/verkeersbesluiten) en in het Elektronisch Gemeenteblad Veendam.
III Een afschrift van dit besluit en de bijbehorende tekening
te zenden aan:
- Politie Eenheid Noord Nederland, District Groningen,
Team Ondersteuning Ommelanden Midden en Oost,
t.a.v. E. ten Cate, Postbus 107, 9400 AC Assen;
- afdeling Gemeentewerken van De Kompanjie;
- afdeling Ruimte en Economie van De Kompanjie.
Veendam, 14 januari 2014
Burgemeester en wethouders van Veendam,
Burgemeester,
S.B. Swierstra

Secretaris,
A. Castelein

N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken (ingaande op de dag
van publicatie van dit besluit) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Veendam, Postbus 20004, 9640 PA
Veendam. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift
staat daarna nog beroep open.
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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
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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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