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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 17 december 2013.
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Gemeenteberichten

Omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

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.

Verzonden op 2 december 2013
Voor
: het kappen van een berk en
het knotten van 12 lindebomen
Locatie
: Beneden Westerdiep 89,
9645 AH Veendam
Datum besluit
: 28 november 2013 (V2013.203)

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.
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.

Verzonden op 5 december 2013
Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Borgerspark 80, 9642 LR Veendam
Datum besluit
: 3 december 2013 (V2013.217)
Voor
Locatie
Datum besluit

: het kappen van 47 bomen
: Sportpark Langeleegte
nabij nr. 16 te Veendam
: 4 december 2013 (V2013.237)

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat in de afgelopen periode de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning door de aanvrager
is ingetrokken:
Voor
: het herbouwen van een stal/schuur
Locatie
: Westerbrink 12, 9645 AA Veendam
Datum intrekking : 28 november 2013 (V2013.179)

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.
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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.
Verleende vergunning
- Mevrouw T. Oosterhuis van Zorggroep Groningen, voor
het organiseren van een kerstmarkt op zaterdag
14 december 2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur in
Westerhave, Nijveenlaan 23 te Wildervank
(briefnr.201326036)

Bekendmaking wijziging beleidsregels
schuldhulpverlening Volkskredietbank
Noord-Oost Groningen
Het Algemeen Bestuur van de Volkskredietbank Noord-Oost
Groningen heeft in zijn vergadering van 4 december 2013
besloten de Beleidsregels Schuldhulpverlening te wijzigen.
De gewijzigde beleidsregels treden in werking op 1 januari
2014. Het wijzigingsbesluit en de gewijzigde beleidsregels
liggen tot 9 april 2014 kosteloos ter inzage bij de balie van de
Volkskredietbank aan de Stationsweg 2 te Appingedam. Een
ieder kan op verzoek een afschrift krijgen van het genoemde
besluit en de gewijzigde beleidsregels. Beide documenten
zijn ook te downloaden via het onderdeel ‘bekendmakingen’
op: www.volkskredietbank.nl.

Openbare raadsvergadering gemeente
Veendam
Datum
Aanvang
Locatie

: maandag 16 december 2013
: 19.30 uur
: raadzaal in Veendam
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Agenda
1. Opening.
2. Gelegenheid voor niet-raadsleden het woord te voeren.
3. Vaststelling agenda.
4. Besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van
4 november 2013 en 11 november 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
Hamerstukken
6. Ontwerpbegroting 2014 en wijziging beleidsplan
Integrale Schuldhulpverlening 2012- 2015 van de
Volkskredietbank NO-Groningen.
7. Vaststelling Kadernotitie Buitengebied.
8. Reserve inburgering.
9. Toelichting op de overschrijding OGD 2013 en
begrotingswijzing 2013.
10. Actualisatie en harmonisatie verordening artikel 212 GW,
het treasurystatuut en de Nota activabeleid.
Bespreekstukken
11. Exploitatie Masterplan Centrum.
12. Detailhandelsstructuurvisie Veendam 2013.
13. Begroting 2013 na wijziging van De Kompanjie.
14. Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018.
15. Belastingverordeningen 2014.
16. Begrotingswijziging dienstjaar 2013, nummer 3.
17. Vragenhalfuurtje.
18. Sluiting.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
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 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 t. 0598-652222 of mail naar: info@veendam.nl.
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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

10 december 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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