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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 20 augustus 2013.
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Gemeenteberichten

Omgevingsvergunning

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

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.

Verzonden op 5 augustus 2013
Voor
: het kappen van een boom
Locatie
: Eschhoek 2, 9642 RA Veendam
Datum besluit
: 2 augustus 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.
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.

Verzonden op 8 augustus 2013
Voor
: het bouwen van een schuur t.b.v.
materieel/landbouwmachines
Locatie
: Borgercompagnie 226,
9631 TP Borgercompagnie
Datum besluit
: 8 augustus 2013 (V2013.126)

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
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 aanleggen van een ontsluitingsweg en het kappen van
5 bomen ten behoeve van de aanleg van de weg, nabij de
Zoutweg en Tonckelweg; kadastraal bekend gemeente
Veendam, sectie P nummer(s) 1010 (ged.), 443 (ged.),
445 (ged.), 350 (ged.), 351 (ged.), 352 (ged.), 353 (ged.)
De definitieve` beschikking is in hoofdopzet niet gewijzigd ten
`
opzichte van het ontwerp.
Wat gaat er gebeuren?
De geplande realisatie van de ontsluitingsweg en uitweg is
bedoeld om het werkverkeer van en naar de Aardgasbuffer
Zuidwending een betere en structurele invulling te geven.
Op deze manier wordt de ontsluiting veiliger voor het verkeer.
Al het verkeer` kan straks via de Tonckelweg en de N366 het
gebied bereiken en verlaten. De weg wordt aangelegd door
Gasunie (eigen weg) en kan worden gebruikt door werklieden
van de Gasunie, Akzo en de NAM.
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Planning van de werkzaamheden
De Gasunie is voornemens om eind augustus te starten met
de werkzaamheden. Het in gebruik nemen van de nieuwe
weg moet dan mogelijk zijn vanaf medio oktober 2013.
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van woensdag 14 augustus 2013 tot woensdag
25 september 2013 ter inzage op het gemeentehuis in
Veendam.

Week 33 13 augustus 2013

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.

Mogelijkheid voor beroep
Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste
dag van ter inzage legging van de beschikking 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. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank.
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het
indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

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.

Heeft u als belanghebbende er veel belang bij dat dit besluit
niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de rechtbank. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in
werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Verleende vergunning:
- De heer P.A. van Pelt van de Vereniging Modelrailgroep
Veendam, voor het houden van de Noordelijke Spooren Modelbouwdagen op 16 en 17 november 2013 in
de Sorghvliethal, Jan Salwaplein 1 te Veendam
(briefnr. 201316685)

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de
rechtbank Noord-Nederland (locatie Groningen) via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep
worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken.

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.

Melding:
- De heer Poortenga voor het organiseren van The First
Dutch Stock Horse show op zaterdag 24 augustus van
08.00 tot 18.00 uur op de Landbouwstraat 25 te
Wildervank.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij op 8 augustus 2013 een verkeersbesluit hebben genomen.
Het betreft het verzoek van N.V. Nederlandse Gasunie,
gevestigd Concourslaan 17, Postbus 19 te: 9700 MA
Groningen, voor het aanleggen van de Ontsluitingsweg en
uitweg, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie P
nummer(s) 1010 (ged.), 443 (ged.), 350 (ged.), 351 (ged.),
352 (ged.), 353 (ged).
Planning van de werkzaamheden
De Gasunie is voornemens om eind augustus te starten met
de werkzaamheden. Het in gebruik nemen van de nieuwe
weg moet dan mogelijk zijn vanaf medio oktober 2013.
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Ter inzagelegging
Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van woensdag 14 augustus tot woensdag 25 september 2013 ter inzage op het gemeentehuis in Veendam.
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van
dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester
en wethouders van Veendam.

Week 33 13 augustus 2013

Openingstijden gemeentehuis
De balies van het gemeentehuis zijn tot 16 augustus 2013
geopend van 9.00 - 13.00 uur (uitsluitend met afspraak).
De receptie is zonder afspraak geopend van 8.30 - 16.00
uur. Hier kunt u terecht voor het afhalen van aangevraagde
reisdocumenten en rijbewijzen. Tijdens de koopavonden is
het gemeentehuis gesloten. U kunt de gemeente in deze
periode telefonisch bereiken van 8.30 tot 16.00 uur.
Daarbuiten kunt u uiteraard bij noodgevallen telefonisch
contact opnemen.

Veendam slaagt voor GBA audit
In de Wet GBA is bepaald dat er elke drie jaar een controle
plaatsvindt op de Gemeentelijke Basisadministratie. Een extern bureau onderzoekt de kwaliteit van de gegevens in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).
Deze GBA-audit is opgesplitst in de volgende drie delen:
- Inhoudelijk deel: hierbij wordt gecontroleerd of de persoonsgegevens in de GBA conform de vastgestelde richtlijnen zijn opgenomen.
- Privacydeel: hierbij wordt getoetst of voldoende maatregelen ten aanzien van de bescherming van de privacy van de
burger getroffen zijn.
- Procesdeel: de auditor gaat na of voldoende maatregelen
zijn getroffen rond de beveiliging van de gebouwen en de
geautomatiseerde gegevensbestanden, dit om beschadiging en ongeoorloofd gebruik van de bestanden tegen te
gaan.
De GBA-audit in de gemeente Veendam is in mei afgerond.
Het resultaat van het onderzoek is dat de gemeente Veendam voor alle onderdelen geslaagd is. Door middel van deze
publicatie maakt het college van burgemeester en wethouders conform art. 120a, lid 3, van de Wet GBA, de controleresultaten van het onderzoek openbaar. De documenten
liggen vanaf heden vier weken ter inzage.

Wegwerkzaamheden Buitenwoellaan
tussen de Golflaan en de Westerbrink
Vanaf dinsdag 13 augustus 2013 vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de Buitenwoellaan. Het gaat daarbij om het
gedeelte tussen de Golflaan en de Westerbrink. Ten behoeve
van deze werkzaamheden wordt dit gedeelte voor alle verkeer gestremd tot 30 augustus, of zoveel langer of korter als
de werkzaamheden vereisen. Het verkeer wordt door middel
van borden omgeleid. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente.
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Adres gemeente Veendam

13 augustus 2013

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

Openingstijden
Alleen met afspraak
maandag t/m vrijdag

09:00 - 13:00 uur

Receptie
Maandag t/m vrijdag

08:30 - 16:00 uur

Gemeentebestuur via het bestuurssecretariaat,
t. 0598-652222 of per mail:

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag 08:30 - 16:00 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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