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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 16 juli 2013.
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Gemeenteberichten

Omgevingsvergunning

Voor
: het plaatsen van een blokhut
Locatie
: Teisterbant 48, 9642 RG Veendam
Datum ontvangst : 26 juni 2013 (V2013.128)

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
: Eschhoek 2, 9642 RA Veendam
Datum ontvangst : 28 juni 2013 (V2013.129)

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
Locatie

: het plaatsen van een lichtreclame
: Sportterreinstraat 174,
9648 CG Wildervank
Datum ontvangst : 28 juni 2013 (V2013.130)

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.

Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Boven Oosterdiep 97, 9641 JP Veendam
Datum ontvangst : 3 juli 2013 (V2013.131)

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:

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunning hebben verleend:
Verzonden op 1 juli 2013
Voor
: het gewijzigd uitvoeren van een
bouwplan, voor het bouwen van een
overkapping, waarvoor reeds vergunning
is verleend (2010-94)
Locatie
: Promenadepad 79-81,
9641 DC Veendam
Datum besluit
: 1 juli 2013 (V2013.077)

Ruimtelijke uitgangspunten
Borgerswold e.o. vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat de gemeenteraad op 17 juni 2013 de
“Notitie ruimtelijke uitgangspunten voor nieuwe ontwikkelingen in Borgerswold e.o.” heeft vastgesteld. Bij de vaststelling
heeft de gemeenteraad de resultaten van inspraak en overleg
betrokken en naar aanleiding daarvan enkele aanpassingen
ten opzichte van het ontwerp aangebracht.
Inhoud van het document
Het Borgerswold is de belangrijkste groenzone van de gemeente Veendam en herbergt een allround recreatiegebied.
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Er zijn diverse wensen ten aanzien van het gebruik van het
park en uitbreiding van de recreatiefunctie in het park en aangrenzende gebieden, die door particulier initiatief verwezenlijkt zouden kunnen worden. Voor enkele van die initiatieven
zal een wijziging van het geldende bestemmingsplan nodig
zijn op het moment dat de plannen concreet worden.
Voor planwijzigingen in het gebied zullen aparte procedures
worden gevoerd, die op de gebruikelijke wijze bekend zullen
worden gemaakt. In de vastgestelde notitie heeft de gemeente nu de ruimtelijke uitgangspunten voor die planwijzigingen in het recreatiegebied Borgerswold en nabije
omgeving benoemd en vastgelegd.
Notitie inzien
U kunt de Notitie ruimtelijke uitgangspunten voor nieuwe ontwikkelingen in Borgerswold e.o. met bijbehorende stukken
inzien in het gemeentehuis (Raadhuisplein 5) tijdens de
openingsuren.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.veendam.nl
(Wonen & Leven → Bestemmingsplannen → Overzicht plangebieden → Langebosschemeer/Borgerswold).
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

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 Afdeling Vergunningen & Handhaving.
De gemeentelijke informatiepagina is te raadplegen via de
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website van de gemeente Veendam. Via het digitaal loket
van deze site kunt u de aanvraag- en meldingsformulieren
downloaden.
Meldingen
- Dhr. Blaauw, voor het organiseren van een buurtbarbecue
op 31 augustus 2013 van 17.00 tot 23.00 uur in de
Valklaan te Wildervank
- Fam. Bakema, voor het organiseren van een buurtbarbecue op 31 augustus 2013 van 16.00 tot 24.00 uur op de
locatie Stationspark ter hoogte van de nummers 7,12,9 en
18 te Veendam
- Marg. Hardenbergschool, voor het organiseren van een
sponsorloop op 27 september 2013 van 13.00 tot 15.00
uur rond de school aan de Straat Soenda 8 te Veendam
- Mevr. Scholtens, voor het organiseren van een aantal
activiteiten op 24 juli, 30 juli, 1 augustus en 4 augustus
2013 in en rondom Borgerswold
Aanvraag:
- De heer P.A. van Pelt van de Vereniging Modelrailgroep
Veendam, voor het houden van de Noordelijke Spoor- en
Modelbouwdagen op 16 en 17 november 2013 in de
Sorghvliethal, Jan Salwaplein 1 te Veendam (briefnr.
201313073)
Verleende vergunningen:
- Dhr. J. Op ’t Holt van Hengelsport Veendam, voor het
houden van karperviswedstrijden in de weekenden van
5 t/m 7 juli 2013 en 13 t/m 15 september 2013 in Borgerswold (briefnr. 201311750)
- Buurt- en Speeltuin Vereniging De Lange Leegte, voor het
houden van verschillende activiteiten in het kader van de
Feestweek gedurende periode van 12 t/m 24 augustus
2013 in en om het clubgebouw aan de Langeleegte 159
te Veendam (briefnr. 201313536)
- De heer S. Uneken, ON AIR Event Support voor het houden van vakantiemarkten op 22 juli, 29 juli en 5 augustus
2013 van 13.00 tot 18.00 uur in het Centrum van Veendam (briefnr. 201314207)
- Dhr. A. Korthuis namens Beheerteam Bareveld, voor het
organiseren van een Weekend Bareveld op vrijdag 26 juli
van 16.00 uur tot 24.00 uur, zaterdag 27 juli van 11.00 uur
tot 24.00 uur, zondag 28 juli van 09.30 uur tot 18.00 uur,
op het grasveld Pijlkruidstraat te Wildervank (briefnr.
201314241)
- 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 uur tot 22.00 uur op het terrein (weiland) naast
het Borgercompagnie 156 te Borgercompagnie (briefnr.
201314480)
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Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat in het kader van het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de
onderstaande melding is ontvangen van:
- Het Perron, voor het veranderen van een inrichting op het
perceel Parallelweg 4 te Veendam
De melding ligt van donderdag 11 juli 2013 tot donderdag 22
augustus 2013 ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen
tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak.
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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

Week 28 9 juli 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 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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