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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 11 november 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
Locatie

: het vestigen van een kapsalon aan huis
: Stoppelmanstraat 61,
9648 AM Wildervank
Datum ontvangst : 21 oktober 2014 (V2014.253)

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 verbouwen/uitbreiden van een
schoolgebouw en het kappen van zeven
bomen
Locatie
: Boven Westerdiep 10, 9641 LJ Veendam
Datum ontvangst : 28 oktober 2014 (V2014.259)
Voor
: het kappen van vier bomen
Locatie
: Woldlaan 11, 9642 LX Veendam
Datum ontvangst : 31 oktober 2014 (V2014.261)
Voor
Locatie

: het vervangen van luifels
: Promenade (ongenummerd),
9641 AK Veendam
Datum ontvangst : 31 oktober 2014 (V2014.262)
Voor
Locatie

: het kappen van twaalf bomen
: diverse locaties binnen de gemeente
Veendam
Datum ontvangst : 3 november 2014 (V2014.263)
Het betreft de volgende locaties:
Van Stolbergweg
45 cm
eik
Vrijheidsweg
40 cm
eik
Brink
70 cm
eik
Kaaphoorn
90 cm
eik
Kleine Belt
50 cm
eik
Dollard a/d vijver
50 cm
eik
Dollard
60 cm
eik
Eems
55 cm
eik
Agaatlaan
40 cm
berk
Oeverloper
45 cm
kastanje
Nijverheidskade 64 35 cm
berk
Borgerspark

50 cm

eik

stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
stormschade
staat niet stabiel
op beschoeiing
stormschade

Voor
Locatie

: het kappen van drie bomen
: Boven Westerdiep 249,
9641 LG Veendam
Datum ontvangst : 3 november 2014 (V2014.264)
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Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 46 11 november 2014

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 nodig 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 24 oktober 2014
Voor
: het kappen van vier bomen
Locatie
: Dr. Bosstraat, Prins Bernhardlaan,
Bocht Oosterdiep en Numero Dertien te
Veendam
Datum besluit
: 23 oktober 2014 (V2014.194)

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 6 november 2014
Voor
: het afwijken van de bepaling van het
bestemmingsplan ten behoeve van
het bouwvergunningvrij uitbreiden van
de woning
Locatie
: Langeleegte 24, 9641 GP Veendam
Datum besluit
: 6 november 2014 (V2014.212)

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.

Beleidsregel Gevonden en verloren
voorwerpen gemeente Veendam
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam heeft op 28 oktober 2014 de volgende
beleidsregel vastgesteld: ‘Gevonden en verloren voorwerpen
gemeente Veendam’. Hierin zijn regels vastgesteld over het
doen van aangifte, de registratie en publicatie van gevonden
en verloren voorwerpen, de bewaartermijnen en de verwerking voor gevonden voorwerpen. De beleidsregel treedt per
1 november 2014 in werking.
Aanwijzingsbesluit
In het verlengde van bovenstaande beleidsregel heeft de
burgemeester op grond van artikel 5, lid 2 Boek 5 van het
Burgerlijk Wetboek besloten om medewerkers van de afdeling Externe Dienstverlening en Vergunningen & Handhaving
van de gemeente Veendam aan te wijzen als ambtenaren, bij
wie aangifte van gevonden voorwerpen kan worden gedaan.
Deze medewerkers zijn tevens gemachtigd om alle taken te
verrichten zoals vermeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en in de Beleidsregel ‘Gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Veendam’. Het aanwijzingsbesluit treedt per
1 november 2014 in werking.

Melding klein evenement
Aanvraag
23 mei 2015, briefnummer: 201421985, voor het organiseren van een Oldtimer Rally Veendam –Leer-Veendam met
start en finish op het Museumplein van 9.00 tot 10.30 uur
en 15.30 tot 17.30 uur.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij op 4 november 2014 een besluit hebben genomen,
inhoudende het aanwijzen en inrichten van een individuele
gehandicaptenparkeerplaats.
Korte inhoud van het besluit
Door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990) (met
daarbij het OB309 bord met daarop vermeld het kenteken)
een individuele gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen
nabij de woning aan het Ommelanderwijk 85, 9643 TB te
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Veendam, zoals is aangegeven op tekening van 15 oktober
2014; tevens op het wegdek een vak aan te brengen door
middel van een witte lijn met daarin een wit kruis. Dit vak
wordt 6m1 lang en 1,60 m1 breed.

Week 46 11 november 2014

Benoeming lid van de gemeenteraad

Terinzagelegging
Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van woensdag 12 november tot woensdag 24 december 2014 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis in Veendam. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het college
van burgemeester en wethouders van Veendam, Postbus
20004, 9640 PA Veendam.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing
van de leden van de raad van de gemeente Veendam maakt
ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Spelde,
A.A. (Alian) (v), wonende te Wildervank, bij besluit van dinsdag 28 oktober 2014 benoemd is tot lid van de raad van de
gemeente Veendam,
Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door
het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente
Veendam van: van der Lei, H.M. (Hanneke) (v), wonende te
Veendam,
Plaats: Veendam
Datum: 28 oktober 2014

Raadsvergadering

De voorzitter voornoemd,
S.B. Swierstra

U bent van harte welkom bij de openbare informatieve
vergadering van de raad van de gemeente Veendam.
Datum:
maandag 17 november 2014
Aanvang:
19.30 uur
Locatie:
Raadzaal gemeentehuis Veendam
Agenda
1. Opening
2. Gelegenheid voor niet-raadsleden het woord te voeren
3. Vaststelling agenda
4. Toekomst Werkvoorzieningsschap
5. Invoering Participatiewet in Oost-Groningen
6. Verordeningen uitvoering Participatiewet 2015
7. Vragenhalfuurtje
8. Sluiting
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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.

11 november 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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