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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 16 juni 2015.

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

Omgevingsvergunning

Evenementen en activiteiten

Wet Milieubeheer Botenmontagebedrijf Oost-Groningen
Wet Milieubeheer
Verkeersbesluit uitbreiding
parkeerschijfzone (blauwe zone)
centrum Veendam

Pagina 5

Pagina 6

Verkeersbesluit uitbreiden
stopverbod steeg zuidzijde
Veenlustflat.

Adressen en
overige gegevens

Verwijderen grafmonumenten
begraafplaats Buitenwoelhof

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

1

Elektronisch

Gemeenteblad

Week 24 9 juni 2015

Gemeenteberichten
Omgevingsvergunning

Voor

: het plaatsen van een erfafscheiding
en het aanleggen van een uitweg
Locatie
: Beatrixstraat 9,
9641 NC Veendam
Datum ontvangst : 21 mei 2015 (V2015.101)

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 woning en het
kappen van dertien bomen
Locatie
: Fauna 6,
9642 LX Veendam
Datum ontvangst : 22 mei 2015 (V2015.102)

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.
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:

: het wijzigen van de bestemming van
het pand
Locatie
: Blankensteinkade 26,
9641 JZ Veendam
Datum ontvangst : 26 mei 2015 (V2015.103)
Voor

: het plaatsen van een tuinhuis/overkapping
Locatie
: Pottenbakkersstraat 2,
9646 AM Veendam
Datum ontvangst : 26 mei 2015 (V2015.104)
Voor

: het veranderen van een gevel en het
aanleggen van een uitweg
Locatie
: Ommelanderwijk 157A/Vogelpad,
9644 TE Veendam
Datum ontvangst : 27 mei 2015 (V2015.105)
Voor
Locatie

: het plaatsen van een dakkapel
: Eschhoek 13,
9642 RA Veendam
Datum ontvangst : 28 mei 2015 (V2015.106)

Voor
Locatie

: het tijdelijk plaatsen van een noodgebouw
: Dr. B. Brongersstraat 18,
9645 AL Veendam
Datum ontvangst : 28 mei 2015 (V2015.108)
Voor
Locatie

: het plaatsen van een reclamebord
: Langeleegte 16A,
9641 GN Veendam
Datum ontvangst : 1 juni 2015 (V2015.109)
Voor

: het uitbreiden van de woning aan de
achterzijde
Locatie
: van Beresteijnstraat 31,
9641 AA Veendam
Datum ontvangst : 1 juni 2015 (V2015.110)
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Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

ning 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.

Verzonden op 29 mei 2015
Voor
: het vervangen van drie stalen silo’s
door drie betonnen silo’s
Locatie
: Spoorhavenweg 26,
9645 LZ Veendam
Datum besluit
: 29 mei 2015 (V2015.070)

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.

Verzonden op 3 juni 2015
Voor
: het kappen van vijf bomen
Locatie
: Borgerspark 136,
9642 LS Veendam
Datum besluit
: 3 juni 2015 (V2015.092)

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.

Verzonden op 4 juni 2015
Voor
: het bouwen van een machineberging
Locatie
: Wildervanksterdallen 67,
9648 TC Wildervank
Datum besluit
: 4 juni 2015 (V2015.072)

Meldingen
• 27 juni 2015, briefnr. 201512159, voor het organiseren
van een Sprookjesdag van 13.00 uur tot 18.00 uur in het
centrum van Veendam.

Geweigerde aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
omgevingsvergunning hebben geweigerd:

• 19 juni 2015, briefnr. 201512172, voor het organiseren
van senior- en juniorkoppelwedstrijden van 17.30 uur tot
23.00 uur aan de Meandervijver te Veendam.

Verzonden op 4 juni 2015
Voor
: het kappen van vier bomen
Locatie
: R.H. van Deestweg 4,
9646 BZ Veendam
Datum besluit
: 1 juni 2015 (V2015.087)

• 20 juni 2015, briefnr. 201512179, voor het organiseren
van een Zomerparty van 20.00 uur tot 24.00 uur aan de
Jan Kokweg 5 te Veendam.

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
Locatie

: het bouwen van een woning
: J. Kammingastraat 12,
9648 KE Wildervank
Datum verlenging : 3 juni 2015 (V2015.076)

Evenementen en activiteiten
Aanvraag
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient
voor het houden van een evenement schriftelijk een vergun-
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Aanvragen
• 27 juni 2015, briefnr 201510820, voor het organiseren van
het Wijkfeest Noord van 13.00 tot 17.00 uur rondom de
vijver aan de Meezenbroekstraat en tussen de Nassaustraat en de Schaepmanstraat voor de basisschool de
Noorderbreedte.
Verleende horecavergunning
• Bij besluit van de burgemeester van Veendam d.d. 2 juni
2015 is:
- een exploitatievergunning en een vergunning ingevolge de Drank- en Horeca verleend ten behoeve van
het horecabedrijf Watersport Centre Veendam op het
adres Bergweg 2 te Veendam (briefnr. 201512173 en
201512175).
Belanghebbenden die zich niet met deze beslissing kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken gerekend
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vanaf 5 juni 2015 hiertegen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de burgemeester van Veendam.

Week 24 9 juni 2015

Verkeersbesluit uitbreiding parkeerschijfzone (blauwe zone) centrum Veendam

Wet Milieubeheer Botenmontagebedrijf
Oost-Groningen
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) de onderstaande melding is ontvangen van:
- Botendemontagebedrijf Oost-Groningen, voor het oprichten van een inrichting op het perceel Beneden Verlaat 75,
9645 BM Veendam.
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) wordt verleend aan:
Botendemontagebedrijf Oost-Groningen, voor de activiteiten
opslag van schroot en opbulken (mengen) van maximaal
10.000 ton ingezameld kunststofafval op het perceel Beneden Verlaat 75, 9645 BM Veendam.
De melding ligt van donderdag 11 juni 2015 tot donderdag
23 juli 2015 ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak.

Wet Milieubeheer
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:
-

Watersportcentre Veendam, voor het veranderen van een
inrichting op het perceel Bergweg 2, 9642 LV Veendam.

-

J.H. Koning voor het veranderen van een inrichting op het
perceel Wildervaksterdallen 67, 9648 TC Wildervank.

De meldingen liggen van donderdag 11 juni 2015 tot donderdag 23 juli 2015 ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens
telefonische afspraak.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij een verkeersbesluit hebben genomen voor het uitbreiden van de
parkeerschijfzone met Kerkstraat-West, Burg. de Hoopstraat,
Museumplein, Beneden Oosterdiep (gedeelte ter hoogte van
de Veenlustflat), P-terrein Promenade (de twee rijen parkeerplaatsen aan de zijde van het ABC-complex) en P-terrein
Pinksterstraat met een maximale aaneengesloten parkeertijd
van 21/2 uur, geldende van maandag tot en met vrijdag van
09.00-18.00 uur.
Als gevolg van het opheffen van het betaald parkeren is de
parkeerdruk in het centrum van Veendam toegenomen. Dat
zorgt vooral op die plekken waar ook de langparkeerders
staan voor zeer hoge bezettingsgraden. De meest aantrekkelijke parkeerplaatsen zijn daardoor vaak niet meer beschikbaar voor het winkelend publiek. Met het instellen van de
parkeerschijfzone wordt beoogd dat ongewenst effect van
het opheffen van het betaald parkeren tegen te gaan.
In het besluit is voor bewoners en bedrijven voorzien in een
mogelijkheid om onder voorwaarden een permanente dan
wel tijdelijke ontheffing aan te vragen en te verkrijgen.
Bewoners in de parkeerschijfzone komen in aanmerking voor
een permanente ontheffing indien zij:
➢ ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Veendam op een adres binnen de parkeerschijfzone;
➢ eigenaar of houder zijn van het motorvoertuig waarvoor
een parkeerontheffing wordt gevraagd;
➢ wonen in een woning/appartement direct grenzend aan
de parkeerschijfzone;
➢ niet beschikken over voldoende eigen parkeergelegenheid (bijvoorbeeld parkeerkelder);
➢ in de directe omgeving/nabijheid geen openbare parkeergelegenheid beschikbaar hebben voor onbeperkt parkeren.
Per adres kunnen bewoners met inachtneming van de voorwaarden voor maximaal twee ontheffingen in aanmerking
komen. Indien bewoners één parkeerplaats op eigen terrein
beschikbaar hebben, wordt maximaal één ontheffing verleend. Bewoners met twee of meer parkeerplaatsen op eigen
terrein komen niet in aanmerking voor een ontheffing.
Bedrijven (zoals aannemers, loodgieters, etc.) die op een locatie in de parkeerschijfzone werkzaamheden moeten uitvoeren komen in aanmerking voor een tijdelijke ontheffing indien
zij:
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➢ werkzaamheden moeten uitvoeren op een locatie in de
parkeerschijfzone;
➢ aan kunnen tonen dat het absoluut noodzakelijk is om het
voertuig waarvoor ontheffing aangevraagd wordt te gebruiken voor de werkzaamheden (als het voertuig alleen
gebruikt wordt voor personeelsvervoer of laden/lossen,
dan dient er geparkeerd te worden op een parkeergelegenheid waarvoor geen parkeerduurbeperking geldt).
Ondernemers met een winkel in/aan de parkeerschijfzone
komen niet in aanmerking voor een ontheffing.
Het verkeersbesluit en de daarbij behorende stukken liggen
met ingang van 11 juni 2015 tot 23 juli 2015 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van Veendam. Ook kunnen de stukken buiten kantooruren worden ingezien na
telefonische afspraak.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking van dit
besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Veendam.
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Op grond van de algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking van dit
besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van Veendam.

Verwijderen grafmonumenten begraafplaats Buitenwoelhof
Op de begraafplaats Buitenwoelhof in Veendam bevinden
zich een groot aantal graven waarvan door rechthebbenden
(nabestaanden) afstand van de grafrechten is gedaan.
De gemeente heeft het voornemen om te starten met het
verwijderen van de grafmonumenten op deze graven.
Bij genoemde graven worden bordjes geplaatst met de tekst
dat het monument op de nominatie staat om te worden verwijderd. Als zich voor 1 juni 2016 geen nieuwe rechthebbende met ons in verbinding stelt, gaat de gemeente over
tot verwijdering van deze gedenktekens.
Wilt u alsnog het graf op uw naam schrijven of heeft u andere
vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente
Veendam.

Verkeersbesluit uitbreiden stopverbod
steeg zuidzijde Veenlustflat
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij hebben besloten om een stopverbod in te stellen voor
de verhardingsstrook, gelegen tegenover de in- en uitgang
van de parkeergarage onder de Veenlustflat, langs de aan de
zuidzijde van die flat gelegen steeg.
Bedoeling van het verkeersbesluit is om de ongehinderde
toegang tot de parkeergarage te waarborgen.
Voor de betreffende steeg geldt reeds een stopverbod dat
ook wordt geacht te gelden voor de verhardingsstrook die is
gelegen aan de zuidzijde van de steeg ter hoogte van de inen uitgang van de parkeergarage. Omdat hierover in de
praktijk onduidelijkheid bestond hebben burgemeester en
wethouders nu ook specifiek een verkeersbesluit genomen
voor de betreffende verhardingsstrook.
Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 11 juni 2015 tot 23 juli 2015 tijdens kantooruren
ter inzage in het gemeentehuis van Veendam. Ook kunnen
de stukken buiten kantooruren worden ingezien na telefonische afspraak.

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

5

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 24 9 juni 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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