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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 21 januari 2014.
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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Voor
: het plaatsen van een dakkapel
Locatie
: Brilduiker 10, 9648 DT Wildervank
Datum ontvangst : 24 december 2013 (V2013.260)

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.

: het kappen van vijf bomen
Voor
Locatie
: Borgerspark 140, 9642 LS Veendam
Datum ontvangst : 3 januari 2014 (V2014.001)

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.

Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat in de afgelopen periode de volgende
aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling is
gesteld:

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.

Verzonden op 8 januari 2014
Voor
: het plaatsen van drie spankapdaken
Locatie
: Industrieweg 20, 9641 HM Veendam
Datum besluit
: 8 januari 2014 (V2013.229)

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 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 23 december 2013
Voor
: het kappen van vier bomen
Locatie
: Nijverheidskade 19, 9648 JG Wildervank
Datum besluit
: 23 december 2013 (V2013.216)
Verzonden op 24 december 2013
Voor
: het kappen van drie bomen
Locatie
: Poststraat 2, 9648 JL Wildervank
Datum besluit
: 23 december 2013 (V2013.222)

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.
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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.
Op www.veendam.nl/digitaalloket kunt u de aanvraag- en
meldingsformulieren downloaden.

vanaf 19.30 uur tot en met zondagochtend 13 april 03.00
uur (briefnr. 201327848)
De heer G. Prins van Air To Move/ Luchtgekoelde VW-meeting, voor het organiseren de International Aircooled VW
Meeting op vanaf 29 mei tot en met 01 juni 2014 op het terrein nabij het Koetshuis in Borgerswold (briefnr. 201328089)
Verleende vergunningen:
De heer D. van Dijk, voor het organiseren van de jaarlijkse
Oldtimer Rally Veendam: Leer-Veendam op zaterdag 24 mei
2014 met als start en finish het Museumplein te Veendam
(briefnr. 201328191)
(t.b.v. dit evenement zal het Museumplein op 14 mei 2014
tussen 07.00 uur en 18.00 uur worden afgesloten)

Bekendmaking detailhandelsstructuurvisie Veendam 2013

Meldingen:
Gemeentebelangen Veendam voor het organiseren van diverse activiteiten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in de periode van 6 maart t/m 19 maart 2014 op
diverse locaties in de gemeente Veendam zoals hieronder
aangegeven:
- Luchtkussen op het Veenlustplein 8 en 15 maart 2014 van
9.00 uur t/m 17.00 uur;
- Luchtkussen in het centrum Sorghvliet 8 en 15 maart
2014 van 9.00 uur t/m 17.00 uur;
- Luchtkussen in het centrum Wildervank 8 en 15 maart
2014 van 9.00 uur t/m 17.00 uur;
- Kraampje op Veenlustplein 8 en 15 maart 2014 van 9.00
uur t/m 17.00 uur;
- Kraampje op Veenlustplein 6 en 13 maart 2014 van 18.00
uur t/m 21.00 uur;
- Geluidswagen door de gehele gemeente op
6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19 maart van 10.00 uur
t/m 18.00 uur.
Kennisgeving incidentele festiviteit (muziek):
De heer A. Weij jr. van Hotel Parkzicht, voor het bezigen van
livemuziek ten behoeve van het All Time Muziekfestival op 12
april 2014 van 20.00 uur tot 01.00 uur in Hotel Parkzicht,
Museumplein 3 te Veendam (briefnr. 201327848)
Aanvragen:
De heer A. Weij jr. van Hotel Parkzicht, voor het organiseren
van het All Time Muziek Festival op 12 april 2014 in Hotel
Parkzicht, Museumplein 3 te Veendam waarbij het weggedeelte voor het hotel aan het Museumplein voor het verkeer
wordt afgesloten in de periode van zaterdagavond 12 april
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat de gemeenteraad op 16 december 2013
de “Detailhandelsstructuurvisie Veendam 2013” heeft vastgesteld. Hierbij gaat het om de visie op de gewenste structuur
in de detailhandel. Dit is een visie voor de komende vier a vijf
jaar. De visie houdt het volgende in: Het ingezette concentratiemodel van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Dit kan als
volgt samengevat worden:
- Eén hoofdwinkelcentrum in het centrum van Veendam
- Twee wijkwinkelcentra: Autorama in Noord en Sorghvliet in
Zuid
- Eén buurtsteunpunt in Wildervank
- Nadere concentratie van de grootschalige detailhandel in
de PDV-zone.
Er zijn zienswijzen ingediend, deze hebben echter niet geleid
tot aanpassing van de hierbij genoemde visie. U kunt de Detailhandelsstructuurvisie met bijbehorende stukken inzien in
het gemeentehuis tijdens de openingstijden. De stukken zijn
ook te raadplegen op: www.veendam.nl/bekendmakingen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente.
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Verkiezing Gemeenteraad 2014 Kandidaatstelling
De burgemeester van Veendam maakt het volgende bekend:
1. Op maandag 3 februari 2014 zal de kandidaatstelling
voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Veendam plaatshebben.
2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het
adres Raadhuisplein 5, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten
(model H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten
met hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding
van de politieke groepering boven een kandidatenlijst
(model H 3-1)
- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding,
gevormd door samenvoeging van de aanduidingen
van politieke groeperingen of afkortingen daarvan,
boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een
kandidatenlijst (model H 4)
- de verklaringen betreffende het verbinden van de
kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10)
zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling
Gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van
€ 225,00 worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer: NL 64BNGH0285008676 ten
name van gemeente Veendam o.v.v. “waarborgsom kandidaatstelling” en de naam van uw politieke partij tenzij bij
de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad
van de gemeente een of meer zetels aan de politieke
groepering is/zijn toegekend.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden Gemeentehuis verstrekt door afdeling Burgerzaken, Raadhuisplein 5,
9641 AW Veendam.
Plaats: Veendam
Datum: donderdag 9 januari 2014
De burgemeester voornoemd,
S. 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 3 14 januari 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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