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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 11 maart 2014.

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 5

Omgevingsvergunning

Activiteiten en evenementen

Adressen en
overige gegevens

Inspraak beleid archeologie
en cultuurhistorie

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

1

Elektronisch

Gemeenteblad

Week 10 4 maart 2014

Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning 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 kappen van 21 bomen en het
verwijderen van het bosplantsoen
Locatie
: nabij Sterrenboschlaan 38,
9648 MJ Wildervank
Datum ontvangst : 20 februari 2014 (V2014.034)

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 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.

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 24 februari 2014
Voor
: het kappen van 23 bomen
Locatie
: in en om het hertenkamp aan de
Verlengde van Beresteijnstraat,
Hertenkampstraat en Ubbo Wilkensstraat
te Veendam
Datum besluit
: 13 februari 2014 (V2014.006)
Verzonden op 25 februari 2014
Voor
: het kappen van drie bomen
Locatie
: Meezenbroekstraat tussen nummers
83 en 107 te Veendam
Datum besluit
: 24 februari 2014 (V2014.026)
Voor
Locatie
Datum besluit

: het bouwen van een erfscheiding
: Beneden Oosterdiep 173,
9645 LN Veendam
: 25 februari 2014 (V2014.016

Verzonden op 26 februari 2014
Voor
: het bouwen van een kantoor met
showroom
Locatie
: Vrijheidsweg 12, 9641 KR Veendam
Datum besluit
: 26 februari 2014 (V2013.227)
Verzonden op 27 februari 2014
Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Grote Vaartlaan 63, 9642 PB Veendam
Datum besluit
: 26 februari 2014 (V2014.008)

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

2

Elektronisch

Gemeenteblad
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.

Week 10 4 maart 2014

Met ingang vanaf heden liggen de aanvragen voor belanghebbenden ter inzage in het gemeentehuis van Veendam. Wij
stellen belanghebbenden in de gelegenheid hun zienswijze
hierover kenbaar te maken binnen twee weken vanaf heden.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar de
burgemeester van de gemeente Veendam, Postbus 20.004,
9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken via afdeling Vergunningen & Handhaving, tel. (0598) 652435 of 652475.

Inspraak beleid archeologie
en cultuurhistorie

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.

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat een ‘Nota Archeologiebeleid en Cultuurhistorie Veendam’
wordt voorbereid.

Informatie
Voor meer informatie en/of schriftelijke reacties (zienswijzen)
kunt u zich wenden tot de gemeente Veendam.
Aanvraag:
- De heer J.J. Hoekstra, tourneemanager Circus Renz
Berlin, voor het geven van een aantal circusvoorstellingen
door Circus Renz Berlin van 24 tot en met 27 april 2014
op het manifestatieterrein in Borgerswold te Veendam
(briefnr. 201402936)
Verleende vergunningen
- De heer G. Prins van Air To Move/ Luchtgekoelde
VW-meeting, voor het organiseren van de International
Aircooled VW Meeting van 29 mei tot en met 1 juni 2014
op het terrein nabij het Koetshuis in Borgerswold
(briefnr.201404179)
- De heer E. Nijkamp namens de Borgerswoldhoeve en
UFO Evenementen, voor het organiseren van de Lentedagen met muziek, markt, cultuur en show op 8 en 9 juni
2014 op het terrein en de parkeerplaats van de Borgerswoldhoeve, Flora 2 te Veendam (briefnr.201404304)
Horeca
De burgemeester van Veendam maken bekend dat hij een
aanvraag heeft ontvangen voor:
- een exploitatievergunning en een drank- & horecavergunning van de heer R. Ucar voor Café Karma, Kerkstraat 2b
te Veendam (briefnr. 201403288 resp. 201403314)

Inhoud van het document
De conceptnota bevat een inventarisatie en beschrijving van
archeologische verwachtingswaarden en cultuurhistorische
waarden binnen de gemeente. Voor het onderdeel archeologie gaat het vooral om een actualisering van de in 2009 vastgestelde beleidskaart.
Over de totstandkoming en de toepasbaarheid van de conceptnota heeft de gemeentelijke Erfgoedcommissie advies
uitgebracht. Met de nota en het advies van de Erfgoedcommissie beschikt de gemeente na vaststelling over een
beleidskader voor de omgang met archeologische verwachtingen en cultuurhistorische waarden in ruimtelijke plannen,
zoals bestemmingsplannen.
Nota inzien
U kunt de conceptnota met bijbehorende kaarten en het advies van de erfgoedcommissie inzien van 6 maart tot en met
16 april 2014 in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.veendam.nl
(Raad & college → Informatie → Beleidsdocumenten →9.
Ruimtelijke ordening, verkeer en volkshuisvesting).
Mist u nog iets?
De inventarisaties zijn met grote zorgvuldigheid aan de hand
van historische kaarten en andere bronnen door specialisten
van Libau (afdeling Archeologie) uitgevoerd. Maar het is mogelijk dat zij nog aanwezige waarden over het hoofd gezien
hebben. Mocht u cultuurhistorisch waardevolle objecten of
(landschaps)elementen kennen die niet in de nota of op de
kaarten zijn vermeld, dan wordt u van harte uitgenodigd om
te reageren.
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Reageren?
Op de conceptnota wordt inspraak verleend aan ingezetenen
en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en
rechtspersonen. Geen inspraak wordt echter verleend op uitgangspunten die eerder zijn vastgelegd. Bij de inspraak
wordt het schema met de uitgangspunten voor de ruimtelijke
bescherming van cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk betrokken.
Schriftelijke inspraakreacties (‘zienswijzen’) dienen vóór 17
april 2014 naar voren gebracht te worden bij burgemeester
en wethouders van Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA
Veendam, onder vermelding van naam, adres en woonplaats
van de afzender.
Zienswijzen kunnen tijdens deze termijn ook mondeling naar
voren worden gebracht; mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u hiervoor tijdig een afspraak
te maken met de afdeling Ruimte en Economie (tel. 0598
652432). De zienswijzen zullen door de gemeenteraad
betrokken worden bij de vaststelling van de beleidsnota.
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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 10 4 maart 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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