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Bekendmakingen per e-mail
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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 plaatsen van drie spankapdaken
Locatie
: Industrieweg 20, 9641 HM Veendam
Datum ontvangst : 12 november 2013 (V2013.229)

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 van het pand t.b.v.
kamerverhuur
Locatie
: Nijveenlaan 1, 9648 BE Wildervank
Datum ontvangst : 14 november 2013 (V2013.231)
Voor
Locatie

: het kappen van twee bomen
: Boven Oosterdiep 131,
9641 JP Veendam
Datum ontvangst : 15 november 2013 (V2013.233)
Voor

: het vervangen van een bestaand
tankstation en wasstraat
Locatie
: Sorghvlietlaan 11, 9642 LZ Veendam
Datum ontvangst : 20 november 2013 (V2013.236)

Voor
Locatie

: het plaatsen van een showroom/kantoor
: Phoenixweg (kadastraal bekend
gemeente Veendam, sectie M nummer(s)
01381) te Veendam
Datum ontvangst : 12 november 2013 (V2013.227)

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 18 november 2013
Voor
: het bouwen van een dakkapel
Locatie
: Borgerspark 7, 9642 LK Veendam
Datum besluit
: 18 november 2013 (V2013.197)
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Omgevingsvergunning (uitgebreid)

Activiteiten en evenementen

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend aan:

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.

- V.O.F. Bielderman-Lensink, voor het inwerking hebben en
het veranderen van een varkenshouderij op het perceel
Zuidwending 14, 9644 XK Veendam, kadastraal bekend
gemeente Veendam, sectie P, nummer 672.
De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van
het ontwerp. De beschikking en de bijbehorende stukken
kunt u vanaf donderdag 28 november 2013 tot donderdag
9 januari 2014 inzien in het gemeentehuis op werkdagen
tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens
telefonische afspraak, t. 0598 - 652222.

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.

Beroep
Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste
dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de
aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. De beschikking treedt in werking nadat
de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij
de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen,
Postbus 150, 9700 AD Groningen.
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD of eHerkening). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep
worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van
de beschikking niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland
locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u
zo’n verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover
een beslissing is genomen.

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.
Kennisgeving incidentele festiviteit (muziek):
- Mevrouw J.G. Tuin voor het organiseren van een live muziek avond op vrijdag 29 november 2013 van 22.00 uur
tot 01.00 uur in Café de Toeter, Beneden Westerdiep 5 te
Veendam (briefnr.201325065).
Aanvragen:
- De heer E. Nijkamp namens de Borgerswoldhoeve en
UFO Evenementen, voor het organiseren van de Lentedagen met muziek, markt, cultuur en show in de periode
6 tot en met 9 juni 2014 op het terrein en de parkeerplaats van de Borgerswoldhoeve, Flora 2 te Veendam
(briefnr. 201324444).
- De heer R. Sunderman, namens stichting wielerevenementen Groningen, voor het organiseren van de energiewachttour (internationale wielerwedstrijd voor dames) op
zondag 13 april 2014 door Veendam met start en finish in
het centrum (briefnr. 2013237470).
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Verleende vergunningen:
- De heer G. Plezynsky namens de Ondernemersvereniging
Wildervank, voor het houden van de Scheepsjoagersmarkt
op 25 mei 2014 van 13.00 uur tot 17.00 uur in de straten
van de Plantsoenlaan, Rozenlaan, Postkade en Vijverlaan
in Wildervank (briefnr.201325011).
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Verkiezing Gemeenteraad 2014
Aanduiding politieke groepering boven
kandidatenlijst
Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Veendam kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de
aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de
verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente
verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst
wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere
tekens), in een register in te schrijven.

- De heer H. Robben van de Ondernemersvereniging
Wildervank, voor het organiseren van de intocht van Sint
Nicolaas op 23 november 2013 van 13.00 uur tot 15.00
uur in Wildervank (briefnr.201325147).

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij op 18
november 2013 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 gelegen aan de Vredenlustlaan 59, 9645 NC
te Veendam, zoals is aangegeven op tekening d.d.9 oktober
2013; 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 2m1 breed.
Terinzagelegging
Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van woensdag 27 november tot woensdag 8 januari
2014 ter inzage op het gemeentehuis in Veendam.
Het betreffende besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage
in het gemeentehuis. 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 in de Staatscourant. De Staatscourant
kunt u raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van
de leden van de raad van de gemeente Veendam op woensdag 19 maart 2014 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op 23 december 2013 schriftelijk
worden gedaan bij het centraal stembureau. Voor deze registratie moet voor 23 december 2013 een waarborgsom van
honderdtwaalf euro vijftig worden overgemaakt op rekening
NL64BNGH0285008676 van de gemeente Veendam o.v.v.
waarborgsom registratie en de naam vaan uw partij.
Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de
komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.
Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van
de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door
de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering houdende
aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend
gemachtigde bij het centraal stembureau.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden
verstrekt door de gemeente, t. 0598 652222.
Plaats: Veendam
Datum: vrijdag 22 november 2013
De voorzitter van het centraal stembureau,
S. Swierstra
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Verhuisd naar onbekend adres
De onderstaande personen wonen niet meer op het adres in
de gemeente Veendam waar ze volgens de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Personen) staan ingeschreven. Het
college van burgemeester en wethouders van Veendam
maakt bekend: met toepassing van artikel 83 (d) van de wet
GBA de volgende personen zijn ingeschreven in de GBA van
de gemeente Veendam met adres “Onbekend” met ingang
van 29 oktober 2013:
• M. Boutahar, geboren 19-07-1984
• B. Bijl, geboren 11-11-1986
• R. Mckinnon, geboren 09-10-1992
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.

Straatnaamgeving
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bezwaarschrift indien bij het college van burgemeester en
wethouders van Veendam. Hierna is nog beroep bij de rechtbank mogelijk.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Donderdag 5 december 2013
Geen avondopenstelling i.v.m. Sinterklaas. De balies en de
receptie zijn vanaf 16.00 uur gesloten. Er kunnen vanaf 16.00
uur ook geen rijbewijzen of reisdocumenten worden afgehaald.
23, 24, 30 en 31 december 2013
Balies geopend van 9.00-13.00 uur (alleen op afspraak).
De receptie is geopend tot 16.00 uur. U kunt dan wel uw
reisdocument of rijbewijs afhalen.
25, 26 en 27 december 2013 en op woensdag 1 januari
2014
Gemeentehuis de gehele dag gesloten.
2 en 3 januari 2014
Balies geopend van 9.00-13.00 uur (alleen op afspraak). Op
donderdag geen avondopenstelling. De receptie is geopend
tot 16.00 uur. U kunt dan wel uw reisdocument of rijbewijs
zonder afspraak afhalen.
De gemeente Veendam werkt op afspraak.
U kunt telefonisch of online een afspraak maken via
www.veendam.nl/afspraakmaken. Meer informatie? Bel met
0598-652222 of mail naar info@veendam.nl.

Bekendmaking Verordening naamgeving
en nummering (adressen)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende naamgevingsbesluiten hebben genomen:
a. de achterontsluiting voor de Molenwijk de naam AVEBEpad te geven (tekening GBS-1333);
b. de nieuwe ontsluitingsweg voor de Aardgasbuffer de
naam “De Buffer” te geven (tekening GBS-1334);
Deze naamgeving zal ingaan op datum 28-11-2013.
Deze besluiten met situatietekeningen ligger ter inzage op het
gemeentehuis tijdens openingsuren. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad in
zijn vergadering van 24 september 2012 heeft vastgesteld de
verordening naamgeving en nummering (adressen).
Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle
eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren
van de daaraan liggende objecten. Deze verordening treedt
in werking op de dag van bekendmaking.
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Toelichting
De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. De BAG bevat gegevens
over adressen en gebouwen, zoals straatnaam, huisnummer,
geometrie en oppervlakte van het verblijfsobject. In het kader
van de wet BAG is het van belang dat deze verordening
wordt vastgesteld. Zonder deze verordening liggen de BAG
bevoegdheden alleen bij de gemeenteraad. Deze verordening legt de BAG bevoegdheden bij het college van B&W.
Het college van B&W zorgt met een mandaatbesluit dat
bepaalde bevoegdheden in de organisatie komen te liggen.

Verordening naamgeving en nummering
(adressen)
De raad van de gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders van 21 augustus 2012;
gelet op artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en
gebouwen, artikel 147 van de Gemeentewet (medebewindstaken), de artikelen 108, eerste lid, en artikel 149 van de
Gemeentewet (autonome taken), en artikel 156, eerste lid,
van de Gemeentewet (delegatiebesluit);
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening (en de daarop berustende bepalingen)
wordt verstaan onder:
a. Adres: door het college aan een verblijfsobject, een
standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een
woonplaats.
b. Afgebakend terrein: een terrein met een kunstmatige of
natuurlijke afbakening, dat betreedbaar en afsluitbaar is
en waarop zich geen verblijfsobjecten bevinden.
c. College: het college van burgemeester en wethouders.
d. Convenant: het tussen de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en de Koninklijke TPG Post BV
gesloten Kader Convenant en Nader Convenant inzake
postcodes.
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e. Ligplaats: door het college als zodanig aangewezen
plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de
oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die is bestemd voor het permanent afmeren van een voor woon-,
bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.
f. Nummeraanduiding: door het college als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats, een ligplaats en een afgebakend terrein dat
bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met
toevoeging van een letter- en/of cijfercombinatie.
g. Openbare ruimte: door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen
één woonplaats is gelegen.
h. Pand: kleinste bij de totstandkoming functioneel en
bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct
en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar
en afsluitbaar is.
i. Rechthebbende: de beheerder alsmede een ieder die
krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een
persoonlijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om
in die zaak te handelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder.
j. Standplaats: door het college als zodanig aangewezen
terrein of een gedeelte daarvan dat is bestemd voor het
permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met
de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige of
recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
k. Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen inzake naamgeving en nummering (adressen).
l. Verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve
doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten
wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, die
onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.
m. Wijk- en buurtindeling: een indeling van de gemeente in
wijken en buurten conform de eisen die het CBS aan
deze indeling verbindt.
n. Woonplaats: door het college als zodanig aangewezen en
van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van
de gemeente.
o. De Wet: Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

6

Elektronisch

Gemeenteblad
Hoofdstuk 2 – Naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, toekennen van namen aan de openbare
ruimte, het nummeren van verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en afgebakende terreinen
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Hoofdstuk 3 – Plaatsen van naam- en nummerborden

Artikel 2
1. Het college stelt de grens en de naam van de woonplaats(en) vast en kan desgewenst de woonplaats(en), al
dan niet op basis van bouwblokken, in wijken en buurten
verdelen en aanduiden met namen, zo nodig met letters
en nummers.
2. Het college kent per woonplaats namen toe aan delen
van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke
gebouwen en bouwwerken.
3. Onder vaststellen, verdelen, aanduiden en toekennen,
zoals bedoeld in het eerste lid en tweede lid, wordt tevens
begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.
Artikel 3
1. Het college stelt de ligplaatsen en standplaatsen vast.
2. Het college kent binnen het grondgebied van de gemeente nummers toe aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en
standplaatsen.
3. Het college bepaalt de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.
4. De toekenning of afbakening, zoals bedoeld in het
tweede en derde lid, kan ook op voor personen toegankelijke objecten, zijnde niet verblijfsobjecten of op afgebakende terreinen worden toegepast, indien dat naar
oordeel van het college noodzakelijk is.
5. Onder vaststellen, toekennen en bepalen, zoals bedoeld
in het eerste tot en met vierde lid, wordt tevens begrepen
het wijzigen en intrekken daarvan.
Artikel 4
1. De door het college toegekende namen, zoals vervat in
artikel 2, worden door of in opdracht van de gemeente
blijvend zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse
aangebracht.
2. Aan objecten, zoals aangegeven in artikel 3, waarvoor
een nummer is vastgesteld moet dat nummer op een
doeltreffende wijze zijn aangebracht.
3. Het is eenieder die daartoe niet is bevoegd is, verboden
namen aan de openbare ruimte en woonplaatsen, wijken
en buurten toe te kennen door deze op zichtbare wijze
aan te brengen.
4. Het is een ieder die daartoe niet is bevoegd, verboden
aan een pand of verblijfsobject, stand- of ligplaats of afgebakend terrein nummers toe te kennen door deze op
zichtbare wijze aan te brengen.

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden
1. Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een
wijk- of buurtaanduiding, borden met namen van de
openbare ruimte, naamverwijsborden, nummerborden,
nummerverzamelborden en andere (verwijs)aanduidingen
aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een
andere soort terreinafscheiding worden aangebracht,
draagt de rechthebbende er zorg voor dat de hier bedoelde borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht,
onderhouden, gewijzigd of verwijderd.
2. Indien het college het noodzakelijk acht om een naambord, waarop de vervallen naam is doorgehaald, tijdelijk
naast het naambord met de nieuwe naam te handhaven
zal de rechthebbende dit toelaten als daaraan door het
college een termijn van niet langer dan een jaar is verbonden.
3. De rechthebbende zorgt er voor dat de in het eerste en
tweede lid bedoelde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.
Artikel 6 Verplichting tot aanbrengen van nummerborden
1. Tenzij het college anders heeft besloten, zorgt de rechthebbende van een object er voor dat de nummers, zoals
bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden aangebracht op
een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald.
2 De rechthebbende draagt er zorg voor dat de in het eerste lid genoemde nummers binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college zijn aangebracht.
3. Indien een verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen of
afgebakend terrein nog niet is voltooid, wordt het nummer
binnen vier weken na voltooiing aangebracht.
4. Indien het college heeft besloten om een nummerbord,
waarop het vervallen nummer is doorgehaald, naast het
nummerbord met het nieuwe nummer te handhaven zal
de rechthebbende dit toelaten of daar uitvoering aan
geven als daaraan door het college een termijn van niet
langer dan een jaar is verbonden.
5. Het college kan de in het tweede en derde lid genoemde
termijn verlengen.
Hoofdstuk 4 – Nadere voorschriften
Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften
1. Het college kan uitvoeringsvoorschriften vaststellen
betreffende het proces en de wijze van:
a. naamgeving en van begrenzing van woonplaatsen,
wijken, buurten en bouwblokken;

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

7

Elektronisch

Gemeenteblad

Week 48 26 november 2013

b.
c.

naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte;
nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en
standplaatsen en afgebakende terreinen;
d. opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen.
2. De uitvoeringsvoorschriften zijn niet strijdig met het
convenant inzake postcodes.

Hoofdstuk 5 – Straf-, overgangs- en slotbepalingen
Artikel 8 Strafbepaling
1. Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, artikel 5 en
artikel 6, eerste tot en met het vierde lid, wordt gestraft
met een geldboete van de eerste categorie.
2. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens deze verordening is belast de < naam afdeling
of dienst >.
Artikel 9 Inwerkingtreding
De verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking.
Artikel 10 Vervallen oude regels
Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle
eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren
van de daaraan liggende objecten.
Artikel 11 Overgangsbepaling
1. Namen en nummers die op grond van de in artikel 10
genoemde regels en voorschriften aan objecten zijn toegekend, blijven na inwerkingtreding van deze verordening
bestaan.
2. Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten
dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels
en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden
vervangen door namen en nummers die voldoen aan de
bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.
Artikel 12 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening
naamgeving en nummering (adressen)’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
24 september 2012.

De voorzitter,

De griffier,

A. Meijerman

R. Brekveld
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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

26 november 2013

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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