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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 7 oktober 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 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 afwijken van het bestemmingsplan
Locatie
: Langeleegte 24, 9641 GP Veendam
Datum ontvangst : 11 september 2014 (V2014.212)

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 plaatsen van een schutting
Locatie
: Thorbeckestraat 141, 9645 EJ Veendam
Datum ontvangst : 21 september 2014 (V2014.217)

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.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunning hebben verleend
Verzonden op 22 september 2014
Voor
: het constructief veranderen van
een winkelunit
Locatie
: Beneden Oosterdiep 165,
9645 LN Veendam
Datum besluit
: 22 september 2014 (V2014.185)
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 kappen van vier bomen
: Dr. Bosstraat, Julianapark,
Prins Bernhardlaan en Numero Dertien te
Veendam
Datum verlenging : 25 september 2014 (V2014.194)

Activiteiten en evenementen
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.
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Deze melding ‘klein evenement‘ dient minimaal drie weken
van tevoren bij de gemeente te worden ingediend.

De melding ligt van donderdag 2 oktober 2014 tot donderdag 13 november 2014 ter inzage in het gemeentehuis van
Veendam.

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. Het adres
waar het naartoe gezonden moet worden is: Gemeente
Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam
Informatie
Voor meer informatie en/of schriftelijke reacties (zienswijzen)
kunt u zich wenden tot de gemeente Veendam.
Op www.veendam.nl via het digitaal loket kunt u de
aanvraag- en meldingsformulieren downloaden.

Ontwerp omgevingsvergunning
(uitgebreid)
Achtergrond
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn om een
omgevingsvergunning (milieudeel) te verlenen voor:
• het veranderen van de opslag van gas op het perceel
Demeterlaan 30, 9641 ML te Veendam
De ontwerpbeschikking en de overige stukken kunt u gedurende een periode van 6 weken inzien vanaf donderdag 2
oktober 2014 tot donderdag 13 november 2014 in het
gemeentehuis van Veendam.

Melding klein evenement:
3 oktober 2014, briefnr. 201419171 voor een sweet sixteen
verjaardagsfeest van 19.00 tot 01.00 uur op het perceel
Jeroen Boschlaan 8 te Veendam;
4 oktober 2014, briefnr. 201418948 voor het houden van
een Food Speed Dating van 18.00 tot 21.00 uur in Grand
Café Boulevard aan het Beneden Oosterdiep 25 te Veendam;
11 oktober, briefnr. 201419190 voor een sweet sixteen verjaardagsfeest van 19.00 tot 02.00 uur op het perceel Jeroen
Boschlaan 8 te Veendam;
8 november 2014, briefnr. 201419165 voor het houden van
een spooktocht van 19.00 tot 22.00 uur in en om lutjebos
nabij de wielerbaan in Zuidwending te Veendam.
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Gemotiveerde schriftelijke zienswijzen kunnen door belanghebbenden en aanvrager gedurende deze termijn worden
ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 20.004, 9640 PA VEENDAM.
Ieder die een zienswijze inbrengt, kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Op verzoek kunnen mondelinge zienswijzen worden ingebracht op een nader te bepalen datum, gelegen binnen de
hiervoor genoemde termijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Inspraak ontwerpstructuurvisie Veendam
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat in het kader van het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de
onderstaande melding is ontvangen van:
- Maatschap A. te Velde, voor het veranderen van een
inrichting op het perceel Jan Kokweg 2, 9641 KT
Veendam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij een ontwerp voor een gemeentelijke
Structuurvisie hebben voorbereid. Dit ontwerp is vrijgegeven
voor inspraak en ligt vanaf 1 oktober 2014 ter inzage.
Planinhoud
De structuurvisie is een richtinggevend instrument voor het
ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gehele gemeente tot circa 2030. De structuurvisie geeft een integraal
toetsings- en afwegingskader voor nieuwe, in bestemmingsplannen nog niet voorziene, ontwikkelingen op ruimtelijk ter-
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rein. In de visie wordt ook inzicht gegeven in de wijze waarop
de gemeente de visie denkt te realiseren.
De structuurvisie is als volgt opgebouwd: inleiding, een landschappelijke en ruimtelijke verkenning van de gemeente, een
beschrijving van de te onderscheiden deelgebieden en de
eigenlijke ruimtelijke visie (met als horizon het jaar 2030),
uitgewerkt in 29 deelprojecten. Als laatste onderdeel is een
uitvoeringsparagraaf opgenomen waarin aangegeven wordt
hoe ontwikkelingen verwezenlijkt kunnen worden.
Plan inzien
Met ingang van woensdag 1 oktober 2014 ligt het ontwerp
voor de Structuurvisie gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. Het ontwerp is ook
te raadplegen op www.veendam.nl.
Reageren op het voorontwerp bestemmingsplan
Wilt u reageren? U kunt tot 12 november 2014 een schriftelijke of mondelinge reactie geven. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient
u tijdig een afspraak voor overleg te maken.
Wat gebeurt er verder
Tegelijk met de inspraak wordt (schriftelijk) overleg gevoerd
met andere overheden en instanties. De inspraakreacties en
de overlegreacties worden betrokken bij de besluitvorming
door de raad over de vaststelling van de definitieve structuurvisie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente.

Gemeentelijk beleid archeologie
en cultuurhistorie vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat de “Nota Archeologiebeleid en Cultuurhistorie Veendam” op 22 september 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Inhoud van het document
De beleidsnota bevat een inventarisatie en beschrijving van
archeologische verwachtingswaarden en cultuurhistorische
waarden binnen de gemeente. Voor het onderdeel archeologie gaat het vooral om een actualisering van de in 2009 vastgestelde beleidskaart.
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Over de totstandkoming en de toepasbaarheid van de conceptnota heeft de gemeentelijke Erfgoedcommissie advies
uitgebracht. Met de vastgestelde beleidsnota, de beleidskaarten en het advies van de Erfgoedcommissie beschikt de
gemeente over een beleidskader voor de omgang met archeologische verwachtingen en cultuurhistorische waarden in
ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen.
Bij de vaststelling heeft de raad de maat als bedoeld in artikel
41a van de Monumentenwet 1988 voor gebieden van archeologische en cultuurhistorische waarde (WR-a 1) vastgesteld
op 50 m2 en voor archeologische onderzoeksgebieden (WRa 3) op 200m2.
Nota inzien
U kunt de vastgestelde nota met bijbehorende kaarten, het
raadsbesluit en het advies van de erfgoedcommissie inzien
vanaf heden in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.
De stukken zijn ook te raadplegen op www.veendam.nl.

Volkskredietbank presenteert De Financiële
Wegwijzer!

‘VMBO-leerlingen ontwerpen hun
financiële toekomst’
Eén op de zes MBO-studenten heeft een schuld van gemiddeld 1.250 euro. Voor een deel van deze jongeren is het probleem al zo groot dat schulphulpverlening de enige uitweg is.
Annelies Kleve, directeur Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) : ‘Om te voorkomen dat jongeren financiële
problemen krijgen, is het belangrijk dat zij op jonge leeftijd
een goed financieel bewustzijn ontwikkelen. Wij bieden hiervoor ‘De Financiële Wegwijzer!’. Deze onderwijsmodule voor
het VMBO geeft leerlingen in vijf lessen een reëel beeld van
hun financiële toekomst.’
De module is in opdracht van de VKB ontwikkeld door het
Nibud en de Hogeschool Utrecht. Op donderdag 23 oktober
aanstaande wordt De Financiële Wegwijzer! officieel gepresenteerd.
Annelies Kleve: 'Jongeren weten niet voldoende wat zij van
hun financiële toekomst kunnen verwachten en zijn over-optimistisch over hun toekomstige inkomen. Wij willen ze met
De Financiële Wegwijzer! een reëel beeld geven van hun financiële toekomst. In vijf lessen gaan leerlingen zelf aan de
slag: ze gaan onderzoeken wat ze kunnen gaan verdienen en
wat ze zich met dit inkomen kunnen veroorloven.’
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De onderwijsmodule is ontwikkeld voor leerlingen van het
VMBO en kan worden ingebed in de lessen handel en administratie of economie. De module kan ook zelfstandig worden
aangeboden in de lesuren van een ander vak of als project.
Nibud en Hogeschool Utrecht
De onderwijsmodule is in opdracht van de VKB ontwikkeld
door het Nibud en het lectoraat Schulden en incasso van de
Hogeschool Utrecht. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) adviseert en informeert over financiën van
huishoudens. Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft als doel bij te dragen aan een effectieve, efficiënte en professionele beroepspraktijk in de
schuldhulpverlening en de incasso.
Leerdoelen
De Financiële Wegwijzer! heeft primair als doel leerlingen inzicht te geven in hun toekomstige inkomsten en uitgaven. ‘In
de module wordt in het kort ook aandacht besteed aan
schulden en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Door leerlingen op jonge leeftijd inzicht te bieden in de gevolgen van
het hebben van schulden, hopen we te voorkomen dat ze op
een later moment bij ons moeten aankloppen voor hulp’,
aldus Annelies Kleve.
De Financiële Wegwijzer! wordt op donderdag 23 oktober
vanaf 13.30 uur officieel gepresenteerd in Cultuur en Congrescentrum van Beresteyn, Museumplein 5a te Veendam.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annelies Kleve, directeur VKB
Telefoon: 06 - 123 781 45

Rectificatie op de bekendmaking van week 37,
nummer 37 in het Elektronisch gemeenteblad.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Verzonden op 1 september 2014
Voor
: het bouwen van een mestsilo
Locatie
: Jan Kokweg 2, 9641 KT Veendam
Datum besluit
: 29 augustus 2014 (V2014.092)
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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. (059) 652 222 of per mail.

30 september 2014

Openingstijden
Alleen met afspraak
Maandag t/m woensdag 9.00 - 16.00 uur
Donderdag
9.00 - 20.00 uur
Vrijdag
9.00 -15.00 uur
Telefonisch bereikbaar
Maandag
8.00 - 16.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag
8.30 - 16.00 uur

Burgemeester Sipke Swierstra
sipke.swierstra@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Wethouder Jaap Velema
jaap.velema@veendam.nl

Wethouder André Hammenga
andre.hammenga@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. (0598) 652 222 of u kunt kijken op
www.veendam.nl voor de contactgegevens van de raadsleden.
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