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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

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
Locatie

: het verhogen van het dak van de garage
: K.J. de Vriezestraat 67,
9648 HC Wildervank
Datum ontvangst : 14 januari 2016 (V2016.005)

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 bouwen van drie silo’s voor opslag
meststoffen
Locatie
: Industrieweg 20, 9641 HM Veendam
Datum ontvangst : 16 januari 2016 (V2016.007)

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.

Voor
Locatie

: het kappen van 71 bomen
: verschillende locaties binnen de
gemeente Veendam (zie lijst)
Datum ontvangst : 19 januari 2016 (V2016.008)

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.

Voor
Locatie

: het kappen van vier bomen
: ter hoogte van Kerkstraat 68 en 78,
9641 AV Veendam
Datum ontvangst : 20 januari 2016 (V2016.009)
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 15 januari 2016
Voor
: het bouwen van een woning met een
bijgebouw
Locatie
: Sadelijnstraat 8 (kavel14) te Wildervank
Datum besluit
: 15 januari 2016 (V2015.194)
Verzonden op 18 januari 2016
Voor
: het bouwen van een compressorruimte
en het plaatsen van een afleverzuil voor
aardgas
Locatie
: Drieborghweg 3, 9641 KM Veendam
Datum besluit
: 18 januari 2016 (V2015.189)
Voor
Locatie
Datum besluit

: het aanbrengen en vervangen van
een lichtreclame
: Veenlustpassage 20, 9641 MK Veendam
: 18 januari 2016 (V2015.213)
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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 uitbreiden van een woning
Locatie
: Hertenkampstraat 2, 9641 GA Veendam
Datum verlenging : 14 januari 2015 (V2015.199)

Kapaanvraag bomen Veendam
Aanvraag van de gemeente Veendam voor het kappen van 71 bomen op verschillende locaties in de gemeente Veendam:
Locatie
Westerwold / Vredewold
Vijverlaan
Westerbrink
Borgerspark 29
Skagerrak 97
Greidhoek 8
Parallelweg 15a/17
Begraafplaats Dalweg
Voormolenstraat 47
Veldhoek
Kibbelgaarn 16/18
Kibbelgaarn 18/21a
Woortmanslaan t.o. 74
Ter Laanstraat
Verdeeld over Veendam

Reden
Op speelplaats tegen erfgrens nr 19
Kastanje bloedingsziekte
Blikseminslag
‘Kaprijpe' boom met gevaar/overlast
Slechte boom
Omvormen
Gevaar
Slechte boom
Gevaar
Slechte boom op grasveld
Gevaar
Gevaar
Slechte boom op grasveld
Lengte scheur door stam, kans op splijten
Half dood, slechte conditie

Soort boom
Eik
Kastanje 2 stuks
Eik
Populier
Lijsterbes
Berk
Italiaanse populier
Esdoorn eik
Eik
Es
Eik
Eik
Esdoorn
Vleugelnoot
Knotwilg 56 stuks
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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.
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.
Op www.veendam.nl/digitaalloket kunt u de aanvraag- en
meldingsformulieren downloaden.
Aanvragen
• 27 april 2016, briefnr. 201600669, voor het organiseren
van de Toeterrit van 8.00 uur tot 17.00 uur met start en
finish op de parkeerplaats aan het Beneden Westerdiep
(nabij Café “De Toeter”), waarbij stapvoets door de Kerkstraat wordt gereden;
• 10 juni 2016, briefnr. 201601062, voor het organiseren
van een veteranentoernooi met een feestavond en livemuziek op het terrein aan de Ontspanningslaan 1 te
Veendam.
• 20, 21 en 22 mei 2016, briefnr. 201600146/01264, voor
het organiseren van een stadscamping in het centrum van
Veendam en de jaarlijkse Oldtimerrally op 21 mei met de
start (voor 10.00 uur) en de finish (na 16.00 uur) in de
Kerkstraat te Veendam.

Snoeiwerkzaamheden Veendam
Op maandag 1 februari 2016 wordt er gestart met snoeiwerkzaamheden. Deze snoeiwerkzaamheden duren van
week vijf tot en met week tien. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door Lokken groenvoorziening BV uit Stadskanaal.
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Vanaf 1 februari 2016 beginnen zij aan het Boven Westerdiep
om vervolgens via de wijk Zilverpark richting Buitenwoel te
gaan. Om overlast zoveel mogelijk te beperken, worden
eigenaren van geparkeerde auto’s eventueel de avond van te
voren gevraagd om deze te verplaatsen.

Raadscommissie Samenleving (SML)
Datum:
Aanvang:
Locatie:

dinsdag 2 februari 2016
19.30 uur
raadzaal gemeentehuis Veendam

Agenda
1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Mededeling(en) en ingekomen stukken
4 Verslag van de vergadering van de commissie SML van
24 november 2015
5 Raadsvoorstel: Begroting 2016 van Scholengroep
OPRON
6 Raadsvoorstel: Instellen fonds burgerinitiatief
7 Raadsvoorstel: Verordening Individuele Inkomenstoeslag
gemeente Veendam 2016
8 Rondvraag
9 Sluiting

Informatieve raadsbijeenkomst
Op maandagavond 8 februari 2016 is er een informatieve
raadsbijeenkomst op het gemeentehuis in Veendam. Deze
bijeenkomst start om 19.30 uur.
Deze avond is geheel gewijd aan de informatieverstrekking
over het raadsvoorstel “bestuurlijke toekomst Veendam” dat
ter besluitvorming wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 februari 2016.

Geannuleerde vergaderingen
De vergadering van de commissie BEM van maandag
1 februari 2016 gaat niet door. De eerst volgende vergadering van de commissie BEM is op maandag 14 maart 2016
om 19.30 uur.
De vergadering van de commissie VROM op maandag
8 februari 2016 is ook geannuleerd. De volgende vergadering
van de commissie VROM is op maandag 21 maart 2016 om
19.30 uur.

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

4

Elektronisch

Gemeenteblad
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 26 januari 2016

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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