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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 bouwen van een schuur
Locatie
: Wiedehoek 20, 9645 LW Veendam
Datum ontvangst : 18 juni 2014 (V2014.134)

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 gewijzigd uitvoeren van een reeds
verleende vergunning (wijziging indeling
woonboerderij en wijzigen gevelindeling)
Locatie
: Wildervanksterdallen 16,
9648 TD Wildervank
Datum ontvangst : 18 juni 2014 (V2014.135)
Voor

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.
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:

Voor
: het uitbreiden van de woning
Locatie
: Plevierstraat 27, 9644 VR Veendam
Datum ontvangst : 22 juni 2014 (V2014.136)
Voor
: het bouwen van een overkapping
Locatie
: Zuidwending 227, 9644 XG Veendam
Datum ontvangst : 22 juni 2014 (V2014.137)

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 19 juni 2014
Voor
: het verrichten van diverse
onderhoudswerkzaamheden aan de
aangebouwde schuren
Locatie
: Raadhuiskade 71, 9648 KD Wildervank
Datum besluit
: 19 juni 2014 (V2014.128)
Verzonden op 25 juni 2014
Voor
: het plaatsen van een tijdelijk bouwen informatiebord
Locatie
: Beneden Oosterdiep nabij nr. 74,
9641 JE Veendam
Datum besluit
: 25 juni 2014 (V2014.109)
Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de termijn van
de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd:
Voor
: het bouwen van een mestsilo
Locatie
: Jan Kokweg 2, 9641 KT Veendam
Datum verlenging : 23 juni 2014 (V2014.092)
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Voor
Locatie

: het bouwen van een koelcel
: Borgercompagnie 226,
9631 TP Borgercompagnie
Datum verlenging : 23 juni 2014 (V2014.099)

belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van
dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester
en wethouders van Veendam, Postbus 20004, 9640 PA
Veendam.

Wet Milieubeheer

Bestemmingsplan ‘Noordrand Borgerswold’ in voorbereiding

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de onderstaande meldingen zijn ontvangen van:
- Autobedrijf AK, voor het oprichten van een inrichting op
het perceel Transportweg 68, 9645 KX Veendam
- Doe het zelf garage Veendam, voor het oprichten van een
inrichting op het perceel Spoorweg 8, 9641 KH Veendam
De meldingen liggen van donderdag 3 juli 2014 tot donderdag 14 augustus 2014 ter inzage in het gemeentehuis op
werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren
volgens telefonische afspraak (tel. 0598 65 22 22).

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij op 26 juni 2014 een besluit hebben genomen, inhoudende het aanwijzen en inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats.
Korte inhoud van het besluit
Door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990) (met
daarbij het OB309 bord met daarop vermeld het kenteken)
een individuele gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen
nabij de woning aan de Cohenstraat 23, 9648 AP te Wildervank, zoals is aangegeven op tekening van 15 mei 2014; tevens op het wegdek een vak aan te brengen door middel van
een witte lijn met daarin een wit kruis. Dit vak wordt 7m lang
en 2m breed.
Terinzagelegging
Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van woensdag 2 juli tot woensdag 13 augustus 2014
tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis in Veendam. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij van plan zijn een bestemmingsplan voor te bereiden
voor het noordelijk gedeelte van Borgerswold, globaal gelegen tussen de Veendammerweg (N963), de Bergweg, de
waterskibaan en het strand in Borgerswold en het Kapiteinspark.
Planinhoud
Het plan is bedoeld om de nu nog deels agrarische gronden
bij Borgerswold te betrekken en om in het plangebied het
realiseren van meerdere recreatieve functies mogelijk te
maken, waaronder een restaurant met bijbehorende voorzieningen. Deze ontwikkelingen passen in het beleid dat door
de gemeenteraad in juni 2013 is vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie ruimtelijk plan nieuwe ontwikkelingen Borgerswold.
Plan inzien
Met ingang van 2 juli 2014 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Noordrand Borgerswold’ gedurende drie weken tijdens
openingsuren voor inspraak ter inzage in het gemeentehuis.
Het voorontwerp is ook te raadplegen op de gemeentelijke
website www.veendam.nl (onder Wonen → Bestemmingsplannen → Overzicht plangebieden →Langebosschemeer/
Borgerswold) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (een rechtstreekse link is te vinden op de website
van de gemeente).
Reageren op het voorontwerp bestemmingsplan
Wilt u reageren? U kunt tot 23 juli 2014 een schriftelijke of
mondelinge reactie geven. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
indienen bij het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak voor
overleg te maken. Voor omwonenden heeft op 17 juni een
informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de gemeente.

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

3

Elektronisch

Gemeenteblad
Activiteiten en evenementen

Tijdelijk vervanger directeur
De Kompanjie

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.
Kennisgeving incidentele festiviteit (muziek)
- 11 juli 2014 - briefnummer 201413173 - voor het houden
van een trouwfeest van 20.00 uur tot 24.00 uur aan de
Ommelanderwijk 53 te Veendam.
Aanvragen
- 9 augustus 2014 - briefnummer 201407483 - voor het
houden van een Bluesdag van 11.00 uur tot 17.00 uur in
het centrum van Veendam.

Week 27 1 juli 2014

In verband met de afwezigheid van de directie in de week
van 13-20 juli 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van de Kompanjie in de vergadering van 20 mei 2014 besloten mevrouw
P. Rollema, hoofd afdeling Externe Dienstverlening, aan te
wijzen als tijdelijk vervanger voor deze week. Mevrouw Rollema is als plaatsvervanger door het bestuur gemachtigd om
de lopende zaken af te doen.

Openbare vergadering Algemeen Bestuur
De Kompanjie
Datum:
Aanvang:
Locatie:

Maandag 7 juli 2014
13.30 tot 14.30 uur
Commissiekamer gemeentehuis in Pekela

Agenda
1. Opening/vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Besluitenlijst AB 23 december 2014
4. Jaarrekening De Kompanjie 2013
5. Begroting De Kompanjie 2015
6. Koers
7. Benoeming AD
8. W.v.t.t.k.
9. Rondvraag
10. Sluiting
De vergaderstukken liggen vanaf 30 juni 2014 ter inzage in
de gemeentehuizen in Veendam en Pekela.

Verleende vergunningen:
- 3 juli 2014 - briefnummer 201413477- voor het houden
van ‘Pop op ’t Plein’ van 19.00 uur tot 21.00 uur op het
Museumplein te Veendam.
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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 27 1 juli 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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