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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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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Voor
: het vervangen van reclame-uitingen
Locatie
: Prins Hendrikplein 9, 9641 GJ Veendam
Datum ontvangst : 11 juni 2015 (V2015.112

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 een boom
Voor
Locatie
: Delf 61, 9642 JJ Veendam
Datum ontvangst : 15 juni 2015 (V2015.113)

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

: het vervangen van een houten
berging door een stenen garage
Locatie
: Meezenbroekstraat 47,
9645 PC Veendam
Datum ontvangst : 15 juni 2015 (V2015.114)

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.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

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 een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Verzonden op 15 juni 2015
Voor
: het bouwen van een nieuwe woning
na sloop van de bestaande woning
Locatie
: Borgercompagnie 184,
9631 TM Borgercompagnie
Datum besluit
: 15 juni 2015 (V2015.049)
Verzonden op 16 juni 2015
Voor
: het bouwen van een woning
Locatie
: Sadelijnstraat 12,
9648 MG Wildervank
Datum besluit
: 16 juni 2015 (V2015.048)
Verzonden op 17 juni 2015
Voor
: het milieuneutraal veranderen van een
inrichting (wijzigen ondergrondse
opslagtanks en vervangen bovengrondse
opslagtanks)
Locatie
: Demeterlaan 30,
9641 ML Veendam
Datum besluit
: 15 juni 2015 (V2015.082)

Omgevingsvergunning Adriaan Tripweg 6a
(uitgebreid)
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten om de omgevingsvergunning van
9 oktober 2009 (kenmerk2009-57444/41,MV) in te trekken:

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

2

Elektronisch

Gemeenteblad
-

van het Grond- en baggerdepot De Dallen, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie I, nummer 2274 ged. en
plaatselijk bekend Adriaan Tripweg 6a te Veendam vanwege het beëindigen van de activiteiten.

Beroep
Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste
dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de
aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. De beschikking treedt in werking nadat
de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend
bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen).
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD of eHerkenning). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden. Tegen de beslissing van de rechter
kan eventueel nog hoger beroep worden ingesteld bij de
Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van
de beschikking niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland
locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Als u
zo’n verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover
een beslissing is genomen.

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

-

het oprichten van een woning (na sloop van de bestaande
woning) op het perceel
Korte Akkers 18a te Veendam.
De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van
het ontwerp.

De beschikking en de bijbehorende stukken kunt u vanaf
donderdag 25 juni 2015 tot donderdag 6 augustus 2015 inzien in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren
alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak,
tel. 0598 - 65 22 22.

Omgevingsvergunning Korte Akkers 18a
(uitgebreid)

Week 26 23 juni 2015

De beschikking en de bijbehorende stukken kunt u vanaf
donderdag 25 juni 2015 tot donderdag 6 augustus 2015 inzien in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren
alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak,
tel. 0598 - 65 22 22.
Beroep
Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste
dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de
aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. De beschikking treedt in werking nadat
de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend
bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen).
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD of eHerkenning). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden. Tegen de beslissing van de rechter
kan eventueel nog hoger beroep worden ingesteld bij de
Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van
de beschikking niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland
locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Als u
zo’n verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover
een beslissing is genomen.

Besluit hogere waarde geluid
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij hebben besloten met toepassing van artikel 110a en
volgende van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde
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vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van een
nieuw te bouwen woning (na sloop van de bestaande
woning) op het perceel:
-

Week 26 23 juni 2015

Evenementen en activiteiten
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.

Korte Akkers 18a, Veendam (vastgestelde grenswaarde
51 dB)

Vaststelling van een hogere grenswaarde is noodzakelijk,
omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge
van het wegverkeerslawaai van de (verdubbelde) N33.
Ter inzagelegging
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag
25 juni 2015 tot donderdag 6 augustus 2015 op werkdagen
ter inzage op het gemeentehuis te Veendam.
Beroep
Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste
dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de
aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. De beschikking treedt in werking nadat
de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend
bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen). U kunt het beroepschrift ook
digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog hoger
beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van
de beschikking niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland
locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Als u
zo’n verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover
een beslissing is genomen.

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, t. 0598 - 652222.
De gemeentelijke informatiepagina is te raadplegen via de
website van de gemeente Veendam. Via het digitaal loket
van deze site kunt u de aanvraag- en meldingsformulieren
downloaden.
Meldingen
• 1 juli 2015, briefnummer 201513114, voor het houden van
een schoolpleinfeest van 16.30 uur tot 19.30 uur aan de
Prins Bernhardlaan 87 te Veendam.
Aanvragen
• 15 augustus 2015, briefnummer 201512898, voor het
houden van een buurtbarbecue van 15.30 tot 01.00 uur
aan de Oude Bos te Veendam.
• 14 november 2015, briefnummer 201512409, voor het
houden van een Mega Sinterklaasintocht van 12.00 uur tot
17.00 uur in het centrum van Veendam.
• 21 november 2015, briefnummer 201512545, voor het
houden van een Sinterklaasintocht van 13.00 tot 15.00
uur in Wildervank.
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Verwijderen grafmonumenten
begraafplaats Buitenwoelhof

De burgemeester maakt bekend dat hij een aanvraag heeft
ontvangen voor:
-

Week 26 23 juni 2015

Op de begraafplaats Buitenwoelhof in Veendam bevinden
zich een groot aantal graven waarvan door rechthebbenden
(nabestaanden) afstand van de grafrechten is gedaan.
De gemeente heeft het voornemen om te starten met het
verwijderen van de grafmonumenten op deze graven.

een exploitatievergunning voor Kiosk “De Versnapering”
op het adres Woldlaan 10 te Veendam (briefnr.
201511337 ).

Met ingang vanaf heden ligt de aanvraag voor belanghebbenden ter inzage in de Gemeentewinkel. 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 Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA
Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u een afspraak maken via tel. (0598) 652222.

Bij genoemde graven worden bordjes geplaatst met de tekst
dat het monument op de nominatie staat om te worden
verwijderd. Als zich voor 1 juni 2016 geen nieuwe rechthebbende met ons in verbinding stelt, gaat de gemeente over
tot verwijdering van deze gedenktekens.
Wilt u alsnog het graf op uw naam schrijven of heeft u
andere vragen, dan kunt u contact opnemen met de
gemeente Veendam.

Raadsvergadering 29 juni 2015
Datum:
maandag 29 juni 2015
Aanvang raad: 14.00 uur
Locatie:
Raadzaal gemeentehuis Veendam
Agenda
1. Opening
2. Gelegenheid voor niet-raadsleden het woord te voeren
3. Vaststelling agenda
4. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 juni 2015.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Jaarstukken 2014 gemeenschappelijke regeling publieke
gezondheid en zorg
7. Jaarrekening Wedeka 2014
8. Winkler Prins Jaarrekening 2014
9. Begroting 2016 gemeenschappelijke regeling publieke
gezondheid en zorg
10. Ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst Groningen
11. Begroting 2016 SOZOG
12. Verordening “Eenmalig rioolaansluitrecht 2015”
13. Bezetting raadscommissies BEM, SML en VROM
14. Vaststelling jaarrekening 2014 en Voorjaarsnota 2015
15. Gelegenheid voor niet-raadsleden het woord te voeren
16. Woonvisie Veendam 2015
17. Vaststelling budget inkoop zorg in natura 18+ in 2016
18. Concept begroting 2016 Veiligheidsregio Groningen
19. Jaarrekening 2014 De Kompanjie.
20. Begroting 2016 De Kompanjie
21. Vragenhalfuurtje
22. Afscheid raadslid S.W.R. Helder
23. Sluiting
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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.

Week 26 23 juni 2015

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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