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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 6 mei 2015.
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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Voor

: het vervangen van drie bestaande stalen
silo’s door drie betonnen silo’s
Locatie
: Spoorhavenweg 26, 9645 LZ Veendam
Datum ontvangst : 11 april 2015 (V2015.070)

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 bouwen van een machineberging
: Wildervanksterdallen 67,
9648 TC Wildervank
Datum ontvangst : 14 april 2015 (V2015.072)

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
: Zuidwending 124, 9644 XN Veendam
Datum ontvangst : 14 april 2015 (V2015.073)

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
Locatie

: het bouwen van een woning
: J. Kammingastraat 12,
9648 KE Wildervank
Datum ontvangst : 20 april 2015 (V2015.076)

Voor
: het uitbreiden van een woning
Locatie
: Hertenkampstraat 2, 9641 GA Veendam
Datum ontvangst : 13 april 2015 (V2015.078)
Voor
: het plaatsen van reclame-uitingen
Locatie
: Veenlustplein 16, 9641 MG Veendam
Datum ontvangst : 21 april 2015 (V2015.079)
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 17 april 2015
Voor
: het bouwen van een woning
Locatie
: Catharinastraat 7 (kavel 4) te Veendam
Datum besluit
: 17 april 2015 (V2014.298)
Verzonden op 20 april 2015
Voor
: het uitbreiden van een landbouwwerktuigenberging/opslagruimte
Locatie
: Dalweg 12 2, 9648 TA Wildervank
Datum besluit
: 20 april 2015 (V2015.019)
Verzonden op 22 april 2015
Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Frieslandlaan 113, 9641 GN Veendam
Datum besluit
: 22 april 2015 (V2015.044)
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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:

Week 18 28 april 2015

Meldingen
• 29 mei 2015, briefnr201509156, voor het organiseren van
de Sponsorloop van 14.00 uur tot 15.00 uur in de straten
Tjamme en Lauwers te Veendam;

Voor
Locatie

• 2 mei 2015, briefnr.201508623, voor het organiseren van
een Startbijeenkomst Sportwijk Veendam-Noord, van
10.00 uur tot 12.00 uur, in en rondom de sportzaal De
Hoogkamp te Veendam;

Voor

• 9 mei 2015, briefnr.201508853, voor het houden van de
Bazaar/Fancy Fair van 15.00 uur tot 18.00 uur op het
sportpark van de V.V.Bareveld;

: het renoveren van een woning
: J. Kammingstraat 118,
9648 KL Wildervank
Datum verlenging : 13 april 2015 (V2015.014)
: het oprichten van een
botendemontagebedrijf
Locatie
: Beneden Verlaat 75, 9645 BM Veendam
Datum verlenging : 20 april 2015 (V2015.031)

Voor
: het wijzigen van de bestemming
Locatie
: Raadhuisstraat 16, 9648 JV Wildervank
Datum verlenging : 22 april 2015 (V2015.039)
Voor
: het uitbreiden van een loods
Locatie
: Ommelanderwijk 164, 9644 TR Veendam
Datum verlenging : 17 april 2015 (V2015.034)

• 30 mei 2015, briefnr.20150770, voor het organiseren van
de 5- jarig jubileum feest Neeltje Verloskundigenpraktijk
van 11.00 uur tot 16.00 uur, op de groenstrook aan de
Somerloest 18 te Veendam;
• 10 juni 2015, briefnr.201507432, voor het organiseren van
een Buitenspeeldag van 13.00 uur tot 17.00 uur, in de
straten Frans Halslaan en C.Jetseslaan te Veendam;
• 12 juli 2015, briefnr.201509003, voor het organiseren van
de Zomermarkt van 13.00 uur tot 19.00 uur aan de Ommelanderwijk 53 te Veendma;

Evenementen en activiteiten
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.

Verleende vergunningen
• 2 mei 2015, briefnr.201509065, voor het houden van de
Bloemen- en Tuinmarkt in het centrum van Veendam;

Verkeersbesluit onttrekking openbaarheid
deel Cereslaan te 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.

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat de gemeenteraad op 20 april 2015 heeft besloten een
deel van de Cereslaan te Veendam aan de openbaarheid te
onttrekken.

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 verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 30 april 2015 tot 11 juni 2015 tijdens kantooruren
ter inzage in het gemeentehuis van Veendam. Ook kunnen
de stukken buiten kantooruren worden ingezien na telefonische afspraak.

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.

Beroep
Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste
dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door
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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
een dergelijk 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.
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Nota inzien
Met ingang van 28 april 2015 ligt de "Kadernota Accommodatie- en voorzieningenbeleid" gedurende zes weken tijdens
openingsuren ter inzage in het gemeentehuis.
Daarnaast is de nota te downloaden via
www.veendam.nl/bekendmakingen
Reageren
Wilt u reageren? U kunt tot 9 juni 2015 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 een
afspraak te maken. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente.

Inzameling GFT/papier op zaterdag 2 mei
2015 (i.p.v. Bevrijdingsdag 5 mei 2015)
GFT container en papier
De containers worden op zaterdag 2 mei 2015 geledigd.
De container dient om 7.30 uur aan te worden geboden.
Brengstation
Op dinsdag 5 mei 2015 is het brengstation gesloten. Voor
vragen over het brengstation kunt contact opnemen met
t. 0598 631638.

Concept-Kadernota Accommodatieen voorzieningenbeleid
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat de concept-Kadernota Accommodatie- en Voorzieningenbeleid is vrijgegeven voor inspraak.
De opzet van de nota is om niet alleen het college, maar ook
de gebruikers en (andere) eigenaren van maatschappelijk
vastgoed, richtlijnen en kaders te geven voor de in onze
gemeente staande gebouwen met een publiek-maatschappelijke functie.
Inhoud van de nota
In grote lijnen geeft de nota richtlijnen voor het gebruik van
de beschikbare accommodaties. Bij de keuze voor een
accommodatie hoeft de gemeente Veendam niet zelf
initiatiefnemer, eigenaar of beheerder te zijn.
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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.

Week 18 28 april 2015

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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