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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 25 juni 2013.
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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 omgevingsvergunningen 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 kappen van een boom
Locatie
: Zuidwending 55, 9644 XX Veendam
Datum ontvangst : 6 juni 2013 (V2013.108)

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 aanleggen van een uitweg
Locatie
: Numero Dertien 6C, 9644 TV Veendam
Datum ontvangst : 10 juni 2013 (V2013.109)

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.

Voor

: het milieu neutraal veranderen van
een transportbedrijf
Locatie
: Orionweg 8, 9641 MN Veendam
Datum ontvangst : 12 juni 2013 (V2013.105)
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 7 juni 2013
Voor
: het kappen van twee bomen
Locatie
: Zuidwending 203, 9644 XE Veendam
Datum besluit
: 6 juni 2013 (V2013.089)
Geweigerde omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunning hebben geweigerd:
Verzonden op 13 juni 2013
Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Grote Vaartlaan 22, 9642 PD Veendam
Datum besluit
: 13 juni 2013 (V2013.073)
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
: het verplaatsen van een berging
Locatie
: Dollard 8, 9642 JC Veendam
Datum verlenging : 11 juni 2013 (V2013.062)
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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.
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.
Via het digitaal loket van www.veendam.nl kunt u de
aanvraag- en meldingsformulieren downloaden.
Meldingen
- B. Beugels, voor het organiseren van een muziekevenement op 3 juli 2013 van 13.00 tot 21.00 uur op het
Museumplein te Veendam;
- Dhr. Bisschop voor het organiseren straatfeest met
barbecue op 21 juni 2013 van 18.00 tot 24.00 uur op het
adres Borgercompagnie 101 te Veendam;
- W. Bustin voor het organiseren van een avond loopwedstrijd op 22 juni van 17.00 tot 24.00 uur in het gebied tussen de Greidhoek en de Sterrenboschlaan te Veendam;
Aanvragen:
- (Rectificatie) De heer R.B. Kluiving namens Sintcentrale
Veendam voor het houden van een Mega Sinterklaas
intocht Veendam 2013 op zaterdag 16 november van
12.00 uur tot 17.00 uur in het Centrum van Veendam
op het Raadhuis-, Veenlust- en Museumplein, etc.
(briefnr.201309938);
- De heer B. Wever namens Stichting Bogdike voor het
organiseren van een muziekevenement ‘Night of The Guitars” op zaterdag 6 juli 2013 van 13.30 uur tot 23.00 uur
op het Museumplein te Veendam (briefnr.201312202);
- De heer J. Spanninga namens Agrarisch Jongeren Kontakt Veenkoloniën voor het houden van een Boeren trekkertrek Borgercompagnie evenement op 13 juli 2013 van
08.00 tot 22.00 uur op het terrein (weiland) naast het Borgercompagnie 156 te Borgercompagnie
(briefnr. 201312491);
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- De heer D.G. Redjosentono namens OSG Winkler Prins
voor het houden van een Survivaltocht Winkler Prins op 5
en 6 september 2013 van 07.00 tot 13.00 uur in Borgerswoldpark (briefnr. 201312318);
- Koen Meijer B.V. namens gemeente Veendam voor het
produceren van geluid tijdens het uitvoeren van frees- en
asfalteringswerkzaamheden van maandag 24 juni tot
vrijdag 28 juni 2013 van 18.00 en 07.00 uur
(briefnr. 201312234);
- Mevr. D. Renken namens de deelnemende verenigingen
MC Veendam, Motorploug N33, Hondenvereniging Veendam en Veendammer Luchtvaartclub voor het houden van
een Open Dag op 14 september van 10.00 tot 17.00 uur
ter hoogte van de Jan Kokweg nrs. 5 en nr. 8 en Polluxweg nr. 1 te Veendam, waarbij de straten Jan Kokweg en
Polluxweg tijdens de Open Dag worden afgesloten
(briefnr. 201310489);
- De heer A.H. Boonstra namens Zwem- en Poloclub Bubble voor het houden van een clubweekend ZPC Bubble op
5 t/m 6 juli 2013 van 16.00 tot 18.00 uur in en rondom het
zwembad- en Clubgebouw Tropiqua te Veendam
(briefnr. 201312613).
Kennisgeving incidentele festiviteit (muziek):
- De heer G.J.J. Horlings namens Motorploug N33 te Veendam voor het produceren van geluid tijdens de Open Dag
op 14 september 2013 van 18.00 tot 24.00 uur (briefnr.
201310489).

Verkeersstremming
Van Stolbergweg 24 t/m 28 juni 2013
In verband met de vernieuwing van de spoorwegovergang
Van Stolbergweg en groot onderhoud aan de weg wordt de
Van Stolbergweg tussen de spoorwegovergang en de Wilhelminabrug van maandag 24 t/m vrijdag 28 juni 2013 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Ook voor (brom)fietsers en
voetgangers wordt de spoorwegovergang gestremd.
De Industrieweg is alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar vanaf Wildervank via de Dalweg 12. De aanliggende bedrijven aan de Van Stolbergweg, waaronder de tankstations,
blijven overdag bereikbaar. ’s Avonds na 18.00 uur is het
gehele betreffende wegtracé afgesloten.
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Raadsvergadering gemeente Veendam
U bent van harte welkom bij de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Veendam.
Datum : maandag 24 juni 2013
Aanvang: 19.30 uur
Locatie : Raadzaal gemeentehuis Veendam
Agenda
1. Opening
2. Gelegenheid voor niet-raadsleden het woord te voeren
3. Vaststelling agenda
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Peuterspeelzaalwerk.
6. Jaarverslag en jaarrekening V&GR 2012
7. Standpunt gemeenteraad Veendam over de
voorgenomen herindeling
8. Motie correcte toepassing van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen bij toetreding RUD
9. Vragenhalfuurtje
10. Informatieverstrekking door de Kompanjie aan de raad
11. Sluiting
De bijbehorende stukken kunt u downloaden en/of lezen
via www.veendam.nl onder Raad & College/Raadsvergaderingen.
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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
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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 Ab Meijerman
ab.meijerman@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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