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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 9 juli 2013.
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Gemeenteberichten

Omgevingsvergunningen

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 plaatsen van een trap en een bordes
Locatie
: Bocht Oosterdiep 47, 9641 JJ Veendam
Datum ontvangst : 17 juni 2013 (V2013.121)
Voor
: het kappen van twee bomen
Locatie
: Bareveldstraat 8, 9648 GT Wildervank
Datum ontvangst : 21 juni 2013 (V2013.122)

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
Locatie

: het vergroten van een opslaghal
: Borgercompagnie 186A,
9631 TM Borgercompagnie
Datum ontvangst : 20 juni 2013 (V2013.124)
Voor
: het aanleggen van een uitweg
Locatie
: Nolensstraat 6, 9648 AC Wildervank
Datum ontvangst : 20 juni 2013 (V2013.125)
Voor

: het bouwen van een schuur t.b.v.
materieel/landbouwmachines
Locatie
: Borgercompagnie 226,
9631 TP Borgercompagnie
Datum ontvangst : 21 juni 2013 (V2013.126)
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunning hebben 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.

Verzonden op 21 juni 2013
Voor
: het verbouwen en vergroten van
de woning
Locatie
: Zuidwending 57, 9644 XX Veendam
Datum besluit
: 21 juni 2013 (V2013.032)

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.

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
Locatie

: het plaatsen van een overkapping
: Promenadepad 79-81,
9641 DC Veendam
Datum verlenging : 24 juni 2013 (V2013.077)
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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. Het adres waar het naartoe gezonden
moet worden is: Gemeente Veendam, Postbus 20.004,
9640 PA Veendam
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
- Mgr. Bekkersschool, voor het organiseren van een pleinfeest op 3 juli 2013 van 16.30 tot 19.30 uur op het adres
Prins Bernhardlaan 87 te Veendam;
Verleende vergunningen
- 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.201314180 )
- 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.201314105).
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De wijziging gaat in op 1 juli 2013 en houdt in dat vanaf 1 juli
2013 alle winkels in Veendam op zondagen en feestdagen
voor het publiek geopend mogen zijn en wel tussen 6.00 en
22.00 uur.
Tekst van de Verordening winkeltijden Veendam 2012,
gewijzigd:
Nummer 2013R0083
De raad van de gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.
24 juni 2013;
overwegende dat:
• de Eerste Kamer der Staten-Generaal op 28 mei 2013 het
initiatiefvoorstel van wet heeft aanvaard tot wijziging van
de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de
bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen
van de verboden met betrekking tot de zondag en een
aantal feestdagen en dat dit voorstel op 11 juni 2013 door
de Koning is bekrachtigd;
• deze wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet en daarmee
wijziging van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, per
1 juli 2013 in werking zal treden;
• in de gewijzigde Winkeltijdenwet is bepaald dat de gemeenteraad bij verordening vrijstelling kan verlenen van
de in artikel 2 van die wet vervatte verboden;
• de raad op 17 juni 2013 bij motie de wens heeft uitgesproken om een algemene vrijstelling te willen verlenen van het
verbod om op zondagen en feestdagen winkels voor het
publiek geopend te hebben;
• de raad deze ontheffing direct vanaf de ingangsdatum van
de gewijzigde Winkeltijdenwet wil verlenen;
• daarvoor artikel 5 van de Verordening winkeltijden
Veendam 2012 wijziging behoeft;
• deze wijzigingen aanleiding geven tot het in de Verordening winkeltijden Veendam 2012 wijzigen van artikel 5, het
laten vervallen van artikel 6 (avondwinkel) en het toevoegen van artikel 11;
• de raad het college heeft opgedragen een voorstel voor
een geheel nieuwe verordening voor te bereiden met in
achtneming van de daarbij vereiste zorgvuldigheid jegens
de betrokken partijen;
• dat een dergelijk voorstel dit najaar of zoveel eerder
als mogelijk is, zal worden behandeld;
besluit te wijzigen de verordening

Bekendmaking wijziging Verordening
winkeltijden Veendam 2012

Verordening winkeltijden Veendam 2012
zodanig dat deze komt te luiden als volgt:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 juni 2013,
de Verordening winkeltijden Veendam 2012 heeft gewijzigd.
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Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: Winkeltijdenwet;
b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;
c. feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede
Kerstdag;
d. college: het college van burgemeester en wethouders;
Artikel 2 Beslistermijnen
1. Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing
binnen 8 weken.
2. Het college kan de beslissing met een redelijke termijn
verdagen.

1. Het college kan voor wat betreft zondagen en feestdagen
voor de tijd voor 6.00 uur en na 22.00 uur ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden,
ten behoeve van:
a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;
b. het uitstallen van goederen;
c. tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.
2. De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.
3. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden en beperkingen
worden verbonden.
Artikel 8 Gereserveerd

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing
1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.
2. In geval van een voorgenomen overdracht van een ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder
vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.
Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing
Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:
a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens
zijn verstrekt;
b. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit
noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;
c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf
anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter
plaatse;
d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;
e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen
een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een
dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;
f. de houder dit aanvraagt.
Artikel 5 Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen
gedurende bepaalde uren
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van
de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 6.00 uur tot
22.00 uur een algemene vrijstelling.Op 4 mei en 24 december mag een winkel tot 19.00 uur voor het publiek geopend
zijn.
Artikel 6 Vervallen
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Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00
en 6.00 uur voor bijzondere gelegenheden
1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het
verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder c van de
wet, ten behoeve van:
a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;
b. het uitstallen van goederen.
2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of leefsituatie , de veiligheid of de openbare orde
in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de opstelling van de winkel.
3. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden en beperkingen
worden verbonden.
Artikel 10 Gereserveerd
Artikel 11 Straatverkoop van bepaalde goederen
De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden,
voor zover deze betrekking hebben op de zondagen en de
feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.
Artikel 12 Vervallen
Artikel 13 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2013.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening
winkeltijden Veendam 2012, gewijzigd”.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2013.
De raad voornoemd,
Voorzitter

Griffier,

A. Meijerman

R. Brekveld

Artikel 7 Openstelling op zon- en feestdagenregeling
tussen 22.00 en 6.00 uur voor bijzondere
situaties
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Openingstijden gemeentehuis
De balies van het gemeentehuis zijn van 8 juli tot 16 augustus 2013 geopend van 9.00 – 13.00 uur (uitsluitend met
afspraak). De receptie is zonder afspraak geopend van
8.30 - 16.00 uur. Hier kunt u terecht voor het afhalen van
aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen.
Tijdens de koopavonden is het gemeentehuis gesloten.
U kunt de gemeente in deze periode telefonisch bereiken
van 8.30 tot 16.00 uur. Daarbuiten kunt u uiteraard bij noodgevallen telefonisch contact opnemen.
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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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