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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.
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Verkeersbesluit

Adressen en
overige gegevens

De volgende uitgave is op 18 november 2014.
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Gemeenteberichten
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij op 20 oktober 2014 een verkeersbesluit hebben genomen.
In verband met de aanvraag ten behoeve van de Mega SintIntocht op zaterdag 15 november 2014 worden een aantal
verkeersmaatregelen genomen.
BESLUITEN:
I.

Op zaterdag 15 november 2014 tussen 08.00 uur tot
14.00 uur ten behoeve van de Mega Sint-Intocht een
tweezijdig stopverbod in te stellen:
op de Blankensteijnkade vanaf de T.J. Giezenstraat;
op Bocht Oosterdiep tussen Kerkstraat en van
Beresteijnstraat.
II. De verbodsborden model E2 van de Bijlage I van het
RVV 1990 een avond van te voren te plaatsen met
onderborden en vermelding van datum en tijdstip inwerkingtreding overeenkomstig model E2 van bijlage 1 van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RVV 1990).
III. Tevens de benodigde dranghekken te plaatsen.

Ter inzagelegging
Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van woensdag 22 oktober tot woensdag 3 december 2014 ter inzage op het gemeentehuis in Veendam.
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, Postbus 20004, 9640 PA VEENDAM
Het betreffende besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage in
de Gemeentehuis.
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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.

14 november 2014

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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