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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
aanvragen 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
: het bouwen van een vleesvarkensstal
Locatie
: Vosseveld 9, 9644 XW Veendam
Datum ontvangst : 8 oktober 2015 (V2015.185)

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
Locatie

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 plaatsen van een carport
: Zerkhouwersstraat 73,
9646 AG Veendam
Datum ontvangst : 9 oktober 2015 (V2015.186)
Voor
: het vestigen van een kapsalon aan huis
Locatie
: Ommelanderwijk 32, 9644 TL Veendam
Datum ontvangst : 9 oktober 2015 (V2015.187)
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 14 oktober 2015
Voor
: het kappen van zes bomen
Locatie
:Zuidwending 12, 9644 XK Veendam
Datum besluit
: 13 oktober 2015 (V2015.178)

Ontwerp omgevingsvergunning
(uitgebreid)
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen aan:
• mevrouw A.H. Huisman voor het realiseren van 5 woningen in de panden op het perceel Boven Oosterdiep 131133 te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam,
sectie D, nummers 5444 en 5445.
De ontwerpbeschikking en de overige stukken kunt u vanaf
donderdag 22 oktober 2015 tot donderdag 3 december
2015 inzien in het gemeentehuis alsmede buiten kantooruren
volgens telefonische afspraak.
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Gedurende de termijn van inzage kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen bij voorkeur
schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van de Gemeente Veendam. Ieder die een zienswijze inbrengt, kan vragen persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Op verzoek kunnen mondelinge zienswijzen worden ingebracht op een nader te bepalen datum, gelegen binnen de
hiervoor genoemde termijn. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Veendam.

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.

Ontwerpbesluit hogere waarde geluid:
Boven Oosterdiep 13
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij voornemens zijn met toepassing van artikelen 82, 83,
en 110a en volgende van de Wet geluidhinder een hogere
grenswaarde vast te stellen voor de geluidbelasting op de
gevels van de nieuw te realiseren woningen op de percelen:

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 aanvraagen meldingsformulieren downloaden.

• Boven Oosterdiep 131-133, Veendam
Voor de geprojecteerde woningen in de aangevraagde
omgevingsvergunning voor het toevoegen van 4 woningen
besluiten wij de onderstaande hogere waarden vast te stellen
voor de geluidbelasting vanwege:
•
•
•
•
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Wegverkeerslawaai; 62 dB op de voorgevel
Wegverkeerslawaai, 59 dB op de zijgevel
Industrielawaai; 54 dB op de voorgevel
Industrielawaai; 51 dB op de zijgevel

Meldingen:
• 7 november 2015, briefnr. 201521269 voor het houden
van een spooktocht van 12.00 uur tot 23.00 uur in het
recreatiepark Borgerswold te Veendam.

Verhuisd naar Onbekend adres

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 verkeerslawaai en de voorkeursgrenswaarde van 50
dB van het industrielawaai.
Ter inzagelegging
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 22 oktober 2015 tot woensdag 3 december 2015 op
werkdagen ter inzage in het gemeentehuis te Veendam.
Tegen het ontwerpbesluit kunnen belanghebbenden binnen
de periode van ter inzagelegging zienswijzen indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Veendam. Dit
kan ook per e-mail: info@veendam.nl. Op verzoek kunnen
ook mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor
het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de
gemeente Veendam.

De onderstaande personen wonen niet meer op het adres in
de gemeente Veendam waar ze volgens de wet BRP (Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Veendam maakt bekend: dat
het voornemens is de volgende personen ambtshalve over te
schrijven naar adres onbekend met ingang van 20 oktober
2015
• D. Civre, geboren op 05-06-1973
Zienswijze
Voordat de gemeente u ambtshalve gaat uitschrijven naar
“onbekend” geven wij u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid om binnen
vier weken na deze publicatie uw zienswijze bij ons kenbaar
te maken.
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Vernemen wij niets van u dan wordt u vier weken na deze
publicatie uitgeschreven naar “onbekend” met ingang van 20
oktober 2015.

Aanpassing groen begraafplaatsen
gemeente Veendam
Binnenkort start het bedrijf Donkergroen uit Veendam met
werkzaamheden aan het groen op de begraafplaatsen
Centrum, Buitenwoelhof en Dalweg 36 in de gemeente
Veendam. De werkzaamheden verschillen per begraafplaats.
Er worden onder andere oude en in slechte staat verkerende
bomen en beplanting verwijderd. De sfeer en het karakter
van de begraafplaatsen blijven behouden. Overlast door de
werkzaamheden worden tot een minimum beperkt.

Raadsvergadering 26 oktober 2015
Datum:
maandag 26 oktober 2015
Aanvang raad: 19:30 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 28 september
2015.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken
6. Vergaderschema 2016.
7. Jaarverslag 2014 Scholengroep OPRON.
8. Indienen zienswijzen en bezwaarschriften langs digitale
weg .
Benoemingen
9. Bezetting raadscommissies BEM, SML en VROM.
Bespreekstukken
10. Windmolenpark N33.
11. Strategische agenda gemeentelijke herindeling.
12. Vragenhalfuurtje
13. Sluiting
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Oud & Nieuw
Binnenkort is het alweer zover. Dan vieren we Oud en Nieuw.
Dit gaat jaarlijks gepaard met feest en vuurwerk. De gemeente wil graag dat Oud en Nieuw veilig verloopt en heeft
daarom spelregels opgesteld rondom het afsteken van vuurwerk, carbidschieten en oudejaarsfeesten. Voor horecazaken
geldt dat zij een apart verzoek moeten indien voor openstelling. Hieronder wordt één en ander toegelicht, zodat u ook
tijdig kunt reageren in verband met de aanvraag van een
vergunning of het doen van een melding.
Vuurwerk
Tijdens de jaarwisseling is het toegestaan om op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur goedgekeurd consumentenvuurwerk af te steken. Buiten deze tijden
om is het afsteken van vuurwerk verboden.
Carbid schieten
Om het carbidschieten zo veilig mogelijk te laten verlopen,
zijn een aantal richtlijnen opgesteld. Wilt u tijdens Oud &
Nieuw met carbid schieten? Dien dan voor 30 november
2015 het meldingsformulier in bij de gemeente. U krijgt dan
een bevestiging met richtlijnen mee. Daarin staan o.a. regels
over de te houden afstanden, de inhoud van de bussen e.d.
Het schieten met carbid is alleen toegestaan op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot nieuwjaarsdag 2.00 uur.
Oudejaarsfeesten
Wilt u (als burger, bedrijf of instelling) een oudejaarsfeest organiseren, meld dit dan tijdig bij de gemeente. Voor een feest
in huis, in de garage of tuin heeft geen vergunning nodig
maar er gelden dan wel een aantal regels. Middels een formulier klein evenement kunt u dit bij de gemeente melden.
Maar een grootschalig evenement valt onder de vergunningplicht. Dit dient u tijdig aan te vragen, in ieder geval voor 30
november 2015 , zodat vooraf kan worden beoordeeld of
een evenement gewenst is en onder welke voorwaarden het
evenement kan plaatsvinden.
Horeca
Horeca-inrichtingen die oudejaarsnacht/nieuwjaarsmorgen
open willen zijn, zullen daartoe een afzonderlijk verzoek moeten indienen. Er zal geen collectieve ontheffing worden verleend. De individuele ontheffing kan worden verleend tot
06.00 uur. Ook hiervoor geldt dat ondernemers tijdig dit
verzoek bij de gemeente moeten indienen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente 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. (059) 652 222 of per mail.
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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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