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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 juni 2014.

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 3

Pagina 4

Omgevingsvergunning

Activiteiten en evenementen

Benoeming lid
van de gemeenteraad

Adressen en
overige gegevens

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid)

Verhuisd naar onbekend adres

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

1

Elektronisch

Gemeenteblad

Week 24 10 juni 2014

Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Voor

: een revisievergunning voor een
vleesvarkenshouderij
Locatie
: Numero Dertien 6C, 9644 TV Veendam
Datum ontvangst : 22 mei 2014 (V2014.114)

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 veranderen van een woning
Locatie
: Molenwijk 14, 9641 JX Veendam
Datum ontvangst : 26 mei 2014 (V2014.117)

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 kappen van vier bomen
: noordzijde van het erf Borgercompagnie
94, 9631 TK Borgercompagnie
Datum ontvangst : 28 mei 2014 (V2014.121)

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.
Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvragen voor omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor

: het vergroten van een bestaande
ondergrondse opslag voor propaan
Locatie
: Demeterlaan 30, 9641 ML Veendam
Datum ontvangst : 27 mei 2014 (V2014.122
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Verzonden op 26 mei 2014
Voor
: het vervangen van de hemelwaterafvoer
van de kerk
Locatie
: Torenstraat 80, 9648 CV Wildervank
Datum besluit
: 26 mei 2014 (V2014.076)
Voor
Locatie
Datum besluit

: het uitvoeren van groot onderhoud aan de
toren van de kerk
: Torenstraat 80, 9648 CV Wildervank
: 26 mei 2014 (V2014.077)

Ontwerp Omgevingsvergunning
(uitgebreid)
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van plan zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
• het bouwen van een ligboxenstal op het perceel Numero
Dertien 2D, 9644 TV Veendam
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De ontwerpbeschikking en de overige stukken kunt u, op
grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3, gedurende zes weken inzien vanaf donderdag 12 juni 2014 tot
donderdag 24 juli 2014 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis evenals buiten openingsuren volgens telefonische afspraak, tel. (0598) 65 22 22.
Gemotiveerde schriftelijke zienswijzen kunnen door belanghebbenden en aanvrager gedurende deze termijn worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 20.004, 9640 PA Veendam.
Ieder die een zienswijze inbrengt, kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Op verzoek kunnen mondelinge zienswijzen worden ingebracht op een nader te bepalen datum, gelegen binnen de
hiervoor genoemde termijn. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving, tel. (0598) 65 22 22.

Week 24 10 juni 2014

- 11 juni 2014 – briefnummer 201411692- voor het houden
van een buitenspeeldag van 13.00 uur tot 17.00 uur aan
de Jan Altinkhof te Veendam;
18 juni 2014 van 18.00 uur tot 21.00 uur,
21 juni 2014 van 08.00 uur tot 12.00 uur,
25 juni 2014 van 18.00 uur tot 21.00 uur,
28 juni 2014 van 08.00 uur tot 12.00 uur -briefnummer
201411780- voor het houden van een viswedstrijd aan de
vijver van de Kaap de Goede Hoop te Veendam;
Verleende vergunningen
13 en 14 juni 2014 – briefnr. 201411572 – vergunning voor
het houden van een hockey-nachttoernooi ‘Light-Weekend’
voor de C-Jeugd aan de Ontspanninglaan 1 te Veendam;
13 t/m 15 juni - briefnr. 201411680 - vergunning voor het
houden van een karpervisweekend in de wateren van
Langebosch en het Recreatiepark Borgerswold te Veendam.

Verhuisd naar Onbekend adres
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 Veendam.
Meldingen
- 23 augustus 2014 - briefnummer 201411684- voor het
houden van een buurtbarbecue van 16.30 uur tot 23.00
uur aan de Marne 43 te Veendam;

De onderstaande personen wonen niet meer op het adres in
de gemeente Veendam waar ze volgens de wet BRP (Basisregistratie Personen) staan ingeschreven. Het college van
burgemeester en wethouders van Veendam maakt bekend
dat met toepassing van artikel 2.60(d) van de wet BRP de
volgende personen zijn ingeschreven in de BRP van de gemeente Veendam met adres ‘Onbekend’ met ingang van 6
mei 2014:
G.J. Bisby, geboren op 24-10-1965
G. Snijders, geboren op 27-10-1965
M. Bisby, geboren op 26-10-2000
C.W. Drenth, geboren op 04-06-1973
H.E. Kremers, geboren op 07-10-1975
M. Kamińska, geboren op 18-01-1985
H. Ploeger, geboren op 01-02-1968
H.J. de Ruiter, geboren op 19-01-1968
Heeft u bezwaren?
Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u op
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes
weken na de dag van publicatie bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet het volgende bevatten:
- uw naam en adres
- dagtekening
- omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is
gericht
- de gronden van uw bezwaar
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Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van
dit besluit niet. Er bestaat daarom de mogelijkheid om op
grond van artikel 8:81 Abw, naast het indienen van een bezwaarschrift, een schriftelijk verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Benoeming lid van de gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing
van de leden van de raad van de gemeente Veendam
maakt, ingevolge artikel W 7 van de Kieswet, bekend dat N.
(Nurcan) (v) Yilmaz, wonende te Veendam, bij besluit van
donderdag 5 juni 2014 benoemd is tot lid van de raad van
de gemeente Veendam. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het tijdelijk ontslag (ex. X 10
van de Kieswet) nemen als lid van de raad van de gemeente
Veendam van W.J. (Ina) (v) Hilbrants-de Boer, wonende te
Veendam.
Veendam, 5 juni 2014
De voorzitter voornoemd,
S.B. Swierstra
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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 24 10 juni 2014

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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