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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 27 januari 2015.
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Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvraag voor 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 een boom
Locatie
: Gelrelaan 96, 9642 HJ Veendam
Datum ontvangst : 8 januari 2015 (V2015.006)

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

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.

: het kappen van twaalf bomen, een haag
en bosplantsoen
Locatie
: parkeerplaats Wildervanckhal en
parkeerplaats Sportpark Wildervank
Datum ontvangst : 12 januari 2015 (V2015.007)
Voor

: het plaatsen van 22 zonnepanelen achter
de woning
Locatie
: Torenstraat 61, 9648 CS Wildervank
Datum ontvangst : 12 januari 2015 (V2015.008)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunning hebben verleend:
Verzonden op 12 januari 2015
Voor
: het oprichten van een
bijeenkomstgebouw
Locatie
: Dr. Bosstraat 60, 9645 JJ Veendam
Datum besluit
: 12 januari 2015 (V2014.209)

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de onderstaande
melding is ontvangen van:
-

Singhboard Holding B.V., voor het oprichten van een
inrichting op het perceel Transportweg 66, 9645 KX
Veendam

De melding ligt van donderdag 22 januari 2015 tot donderdag 5 maart 2015 ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren
volgens telefonische afspraak (tel. 0598 65 22 22).
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Bestemmingsplan Raadhuisstraat (tussen
34 en 41) Wildervank onherroepelijk

Raadscommissie Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende bestemmingsplan onherroepelijk is geworden omdat
geen beroep is aangetekend tegen de vaststelling:

Datum
Aanvang
Locatie

-

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag van de vergadering VROM van 1 december 2014
en het verslag van de gecombineerde SML/VROM
vergadering van 30 september 2014
5. Evaluatie invoering parkeerschijfzone in het centrum van
Veendam
6. Vaststelling Structuurvisie Veendam
7. Rondvraag
8. Sluiting

Raadhuisstraat (tussen 34 en 41) Wildervank (raadsbesluit
van 22 september 2014).

Dit bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage in het
gemeentehuis tijdens openingsuren.
Dit bestemmingsplan kan tevens worden geraadpleegd op
de gemeentelijke website www.veendam.nl (Wonen →
Bestemmingsplannen → Overzicht plangebieden → Wildervank of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
(een rechtstreekse link is te vinden op de website van de
gemeente).

: 2 februari 2015
: 19.30 uur
: gemeentehuis Veendam

Raadscommissie Samenleving (SML)
Datum
Aanvang
Locatie

: dinsdag 27 januari 2015
: 19.30 uur
: gemeentehuis Veendam

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslagen van de vergaderingen van de commissie
SML/BEM van 25 november 2014
5. Centrumregeling beschermd wonen
6. Verordening tot wijziging van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Veendam 2015
7. Verordening Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam
8. Rondvraag
9. 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 4 20 januari 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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