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Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan 

‘Nieuw-Amsterdam, Zijtak OZ 104 

(Pluimveehouderij)’, Emmen

 

 

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan 
“Nieuw-Amsterdam, Zijtak OZ 104 (Pluimveehouderij)” met nummer IMRO.0114.2011031-0501 vanaf 
17 oktober 2012 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt tijdens kantooruren van 8.30 tot 
16.30 en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te 
Emmen. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via 
www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor nadere informatie of het 
voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 14 0591.

Het plan voorziet in de uitbreiding van de pluimveehouderij aan de Zijtak OZ 104 te Nieuw-
Amsterdam. Daarnaast worden de voormalige tweede bedrijfswoning aan Zijtak OZ 109 en de 
nabijgelegen gasleiding van de NAM van een passende bestemming voorzien. Vanwege een 
technische fout bij de eerste publicatie, wordt het ontwerpplan opnieuw ter inzage gelegd. Voor het te 
ontwikkelen gebied is geen ontwerp-exploitatieplan opgesteld.

Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze(n) bij de 
gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van 
Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen.

Emmen, 16 oktober 2012

burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris
A.J. Mewe

de burgemeester
C. Bijl
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De gemeente Emmen werkt op afspraak!

Vanaf 1 april 2012 wordt iedereen bij de gemeente Emmen op afspraak 
geholpen. Met een afspraak helpen wij u binnen 5 minuten. 
Maak een afspraak op: www.emmen.nl/afspraak of telefonisch op 14 0591.

Meldpunt Openbaar Gebied

Ligt er een stoeptegel los? Heeft u last van hangjongeren?
Problemen metuw riolering? Blaffende honden of zwerfvuil op straat?
Of is de straatverlichting kapot? Voor deze en meer meldingen,
vragen of klachten over het openbaar gebied kunt u terecht bij het
Meldpunt Openbaar Gebied. Bel met de gemeente Emmen (tel. 14 0591)
en vraag naar het Meldpunt Openbaar Gebied. Alleen als de verlichting
in de hele straat niet brandt, kunt u dit (ook buiten kantooruren)
melden bij de centrale meldpost van Enexis op telefoonnummer 0800 9009.

Gemeentehuis Emmen,
Klant Contact Centrum
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1, Emmen
Maandag tot en met vrijdag:
8.30 tot 16.30 uur
Donderdag: 8.30 tot 19.00 uur

Gemeentewinkel Schoonebeek
Bezoekadres:
Kerkeind 1, Schoonebeek
Maandag: 12.00 tot 17.00 uur
en 17.30 tot 19.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.00 uur

Gemeentewinkel Emmer-
Compascuum (De Hilde)
Bezoekadres: Spoel 85
Dinsdag: 12.00 tot 17.00 uur en
17.30 tot 19.00 uur
Donderdag: 9.00 tot 12.30 uur en
13.00 tot 16.00 uur

Gemeentewinkel Klazienaveen
Bezoekadres: 
Van Echtenstraat 39-41
Dinsdag: 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 12.00 tot 17.00 uur 
en 17.30 tot 19.00 uur

Openingstijden balies op afspraak

Algemene  
kennisgeving

Burgemeester en wethouders van 
Emmen maken bekend dat zij op 
2 oktober 2012 de ‘Beleidsregel 
aanschrijving vervallen panden 
gemeente Emmen’ hebben vastge-
steld. 

Vervallen en niet meer in gebruik 
zijnde panden roepen enerzijds 
een beeld op van verrommeling 
en verloedering. Anderzijds zijn ze 
ook in beeld als (brand)gevaarlijke 
locatie. In het ‘Toezicht- en hand-
havingsbeleid gemeente Emmen 
2011 – 2015’ is voor gebiedsgericht 
toezicht aangegeven dat verpau-
perde panden en erven een hoge 
prioriteit hebben. 

De ‘Beleidsregel aanschrijving 
vervallen panden 2012’ geeft een 
nadere uitwerking voor aanschrijvin-
gen op basis van de Woningwet met 
betrekking tot vervallen panden. 
Eigenaren van vervallen panden 
worden op basis van een risicoana-
lyse aangeschreven om de staat van 
onderhoud van het pand c.q. de 
panden terug te brengen naar het 
kwaliteitsniveau voor bestaande 
bouw.

De regeling ligt vanaf heden gedu-
rende zes weken voor een ieder in 
het Klantcontactcentrum ter inzage 
en treedt in werking op de derde 
dag na haar bekendmaking.

Voor nadere informatie, of voor 
het maken van een afspraak om de 
stukken in te zien, kunt u contact 
opnemen met de gemeente Emmen, 
via het telefoonnummer 14 0591.  

Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan

Het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen maakt bekend, 
dat het ontwerpbestemmingsplan -

 met nummer IMRO.0114.2011031-0501 vanaf 17 oktober 2012 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij het Klant Contact 
Centrum, Raadhuis plein 1 te Emmen. Het ontwerpbestemmingsplan en on-
derliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via  
www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Voor nadere informatie, of het voor het maken van een afspraak, kunt u 
contact opnemen met de gemeente Emmen, tel: 14 0591.

Het plan voorziet in de uitbreiding van de pluimveehouderij aan de Zijtak 
OZ 104 te Nieuw-Amsterdam. Daarnaast worden de voormalige tweede 
bedrijfswoning aan Zijtak OZ 109 en de nabijgelegen gasleiding van de NAM 
van een passende bestemming voorzien. Vanwege een technische fout bij de 
eerste publicatie, wordt het ontwerpplan opnieuw ter inzage gelegd. Voor 
het te ontwikkelen gebied is geen ontwerp-exploitatieplan opgesteld. 

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn 
zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te 
Emmen.

Vaststelling verordening

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat de raad 
van de gemeente Emmen in haar vergadering van 27 september 2012 de 
verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Emmen 2012 (eerste wijziging) heeft vastgesteld. De verordening tot wijzi-
ging van de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2012 (eerste 
wijziging) treedt in werking op 17 oktober 2012. De verordening tot wijzi-
ging van de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2012 (eerste 
wijziging) ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1.  
De verordening is ook te raadplegen op de site van de gemeente Emmen: 
www.emmen.nl/regelgeving.

Voornemen tot ambtshalve  
uitschrijving GBA

Als beheerder van de gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie  
Persoonsgegevens (GBA), heeft het college van Burgemeester en Wethou-
ders de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisadministratie actueel, 
juist, volledig en betrouwbaar zijn. 
 
Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om uw adreswijziging binnen vijf 
dagen te melden bij uw (nieuwe) woongemeente. Doet u dit niet, dan start 
team Burgerzaken (adresonderzoek) van de gemeente een adresonderzoek 
om uw nieuwe adres te achterhalen.
 
Uit onderzoek van het team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de GBA staan inge-
schreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.  
 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen maakt 
team Burgerzaken bekend dat de gemeente Emmen het voornemen heeft 
de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen op te 
schorten met als reden E (Vertrek Onbekend Waarheen): 

   Hoofdstraat 141 A 

Op basis van dit voornemen worden bovenstaande personen in de gelegen-
heid gesteld om, gedurende drie weken vanaf de datum van deze publicatie, 
informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats. Dit kan persoonlijk bij 
het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 te  
Emmen of telefonisch via 14 0591.

Indien de gemeente Emmen, team Burgerzaken geen nadere adresinforma-
tie ontvangt dan zal, na deze periode van drie weken, worden overgegaan 
tot ambtshalve uitschrijving uit de GBA. Het formele besluit tot uitschrijving 
zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd. 
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