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Meldingen openbaar gebied
Ligt er een stoeptegel los? Heeft u problemen met 
uw riolering, ligt er zwerfvuil op straat of is de 
straatverlichting kapot? Deze en meer meldingen of 
vragen over het openbaar gebied kunt u doorgeven 
aan de gemeente. Bel 14 0591 en geef direct uw 
melding door. Als de verlichting in de hele wijk niet 
meer brandt, kunt u dit melden bij het Nationaal 
Storingsnummer op telefoonnummer: 0800 9009. 

U kunt uw melding ook doorgeven via  
www.emmen.nl/meldpunt. Of ga met uw smartphone 
naar www.buitenbeter.nl en download de app.

Openingstijden balies op afspraak

Gemeentehuis Emmen
Raadhuisplein 1, Emmen
Maandag - vrijdag: 8.30 tot 16.30 uur
Donderdag: 8.30 tot 19.00 uur

Gemeentewinkel Schoonebeek 
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
Spoel 85, Emmer-Compascuum
Dinsdag: 12.00 tot 17.00 uur en 
17.30 tot 19.00 uur
Donderdag: 12.00 uur tot 16.00 uur

Gemeentewinkel Klazienaveen
Van Echtenstraat 39-41, Klazienaveen
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

Gemeente Emmen werkt op afspraak
Voor alle producten van burgerzaken, 
belastingen en vergunningen moet u vooraf 
een afspraak maken. Met een afspraak 
helpen wij u binnen vijf minuten. 

Maak een afspraak op: www.emmen.nl/afspraak  
of telefonisch via 14 0591.

Win gratis zwemlessen 

Maak kans op 12 gratis zwemlessen 
bij Zwem- en Golfslagbad Aquarena, 
Neptunusbad of Zwembad De Slagen!
Kijk voor meer informatie op 
www.zwemmeninemmen.nl

Koopzondagen

De koopzondagen voor 2014 
zijn vastgesteld. Kijk op 
www.emmen.nl/koopzondagen 
voor een volledig overzicht. 

Veel kinderen brengen een deel van 
hun eerste levensjaren door in een kin-
deropvangvoorziening zoals  een kin-
derdagverblijf, buitenschoolse opvang, 
gastouder of peuterspeelzaal. Dan wilt 
u ook dat uw kind zo veilig mogelijk is. 
De ‘Wet Kinderopvang Kwaliteitseisen 
en Peuterspeelzalen’ geeft regels die 
hiervoor zorgen. De gemeente houdt in 
de gaten of een kindercentrum, peuter-
speelzaal, gastouderbureau of gastouder 
zich aan de regels houdt en treedt op als 
dit niet zo is. 

De GGD controleert in opdracht van de 
gemeente of de houders van kinderop-
vangvoorzieningen zich aan de regels 
houden. Dit gebeurt vanaf het moment 
dat een houder een vergunning aan-
vraagt. Hiervan wordt een rapport ge-
maakt. Op de website van het Landelijk 
Register Kinderopvang (www.landelijk-
registerkinderopvang) kunt u rapporten 
over kindercentra, gastouderbureaus, 

gastouders en peuterspeelzalen inzien. 
Soms constateert de GGD bij een con-
trole dat een houder zich niet aan de 
regels houdt. Nadat de GGD een inspec-
tierapport heeft opgesteld, ontvangt 
de kinderopvangvoorziening een brief 
van de gemeente Emmen. Hierin wordt 
aangegeven wat de overtreding is en 
wat de houder hieraan moet doen. 
Ook wordt in de brief aangegeven voor 
welke datum de houder alsnog aan de 
regels moet voldoen en wat de gevolgen 
zijn als de overtredingen niet worden 
opgelost. 
Binnenkort ontvangen de houders van 
kinderopvangvoorzieningen een uitnodi-
ging voor een bijeenkomst. Hier krijgen 
ze meer informatie over het risicogericht 
toezicht op en handhaving van de kin-
deropvang. 

Kijk op www.emmen.nl/kinderopvang 
voor meer informatie over de toezicht 
op en handhaving van kinderopvang. 

Kinderen veilig 
naar de opvang

Vanaf augustus 2016 gaan openbare 
basisscholen zeer nauw met elkaar sa-
menwerken in sterke onderwijsteams. 
Met een andere organisatiestructuur 
wil de gemeente beter kunnen inspelen 
op de krimp van het leerlingenaantal, 
de ontwikkelingen in het onderwijs en 
tegelijkertijd de kwaliteit van het onder-
wijs hoog houden. 

Een onderwijsteam bestaat uit een groep 
personeelsleden van meerdere scholen. 
Samen zijn zij verantwoordelijk voor 
de uitvoering van werkzaamheden bin-
nen een cluster van scholen. Een team 
staat onder leiding van een directeur 
die vrijgesteld is van lesgevende taken. 
Alle scholen behouden een dagelijks 
aanspreekpunt, die nauw betrokken is 

bij de dagelijkse gang van zaken. Door 
het vormen van onderwijsteams wordt 
expertise gebundeld. Aanbod in diversi-
teit blijft gehandhaafd. Dus kansen voor 
iedereen: zowel voor kinderen als voor 
leerkrachten.

Geleidelijke invoering
De invoering van de nieuwe organi-
satietructuur vindt geleidelijk plaats. 
Dit gebeurt in nauw overleg met de 
directeuren en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR), als ver-
tegenwoordiger van zowel ouders als 
onderwijzend personeel. Per 1 augustus 
2016 gaan onderwijsteams aan de slag 
met één directeur. In 2020 moeten alle 
scholen voldoen aan de kenmerken van 
samenwerkende scholen.

Samenwerken in sterkere onderwijsteams 

Openbaar basisonderwijs 
Emmen sterk en duurzaam 
de toekomst tegemoet

Het vaarseizoen 
is in aantocht

Vanaf 1 april worden de bruggen en 
sluizen in de Veenvaart weer door de 
brug- en sluiswachters bediend. Inmid-
dels hebben de wachters een workshop 
goed-gastheerschap gevolgd en zijn ze 
uitgebreid bijgeschoold over toeristi-
sche informatie rond de Veenvaart heb-
ben ze nautische kennis opgedaan om 
vaarrecreanten optimaal van dienst te 
zijn bij hun doorvaart. Vanaf begin juni 
gaat het seizoen echt lopen, of beter 
gezegd, varen. Vorig jaar passeerden 
ruim 3000 boten de Veenvaart waaron-
der het Koning Willem-Alexanderkan-
naal en krijgt de vaarverbinding steeds 
meer landelijke bekendheid. Meer we-
ten over de Veenvaart? 
Kijk op www.veenvaart.nl



Donderdag 10 april  
gezamenlijke  
commissievergadering
 
De commissies Wonen & Ruimte, Samen-
leving en Bestuur, Middelen en Economie 
vergaderen donderdag 10 april vanaf 
20.00 uur gezamenlijk. Op de agenda 
staat o.a. het digitaal publiceren van de 
bekendmakingen, het verminderen van 
regels voor driehoeksborden met recla-
me en de onttrekking van het voetpad 
Rietmees 91/92 aan de openbaarheid. Op 
maandag 7 en dinsdag 8 april is er dus 
geen commissievergadering. 
 
Welkom  
U bent van harte welkom de 
vergadering bij te wonen. Ook kunt 
u de live uitzending volgen via 
www.gemeenteraademmen.nl

Keramisten uit Noord- 
Nederland bij CBK Emmen

Keramiek van ruim negentig keramisten 
is vanaf 5 april te zien bij het CBK Em-
men. Vanwege het grote aantal deelne-
mers is er een gevarieerd beeld te zien in 
veel verschillende technieken van kera-
misten uit Noord-Nederland. De bekende 
expert van het tv-programma ‘Tussen 
Kunst en Kitsch’ Joseph Estié opent op 5 
april de tentoonstelling. Vindt u het leuk 
om hierbij aanwezig te zijn? Dan bent u 
van harte welkom om 15.30 uur in De Fa-
briek aan de Ermerweg 88 te Emmen. De 
tentoonstelling wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Stichting Keramis-
ten Noord-Nederland (SKNN), die in 2014 
haar vijfentwintigjarig jubilieum viert. 
>> www.cbkemmen.nl 

Militaire oefening 

Van vrijdag 4 tot en met vrijdag 18 april 
staat er een militaire oefening gepland 
van de eenheid JISTARC. Deze oefening 
speelt zich af in de strook Meppel, Hee-
renveen, Groningen, Winschoten, Kla-
zienaveen. Aan de oefening doen 200 
deelnemers en 40 (wiel)voertuigen mee. 
Meer informatie over de activiteiten die 
plaatsvinden, de aanwijzigingen voor de 
oefenende eenheid en de schaderege-
ling vindt u op www.emmen.nl. 

gastouders en peuterspeelzalen inzien. 
Soms constateert de GGD bij een con-
trole dat een houder zich niet aan de 
regels houdt. Nadat de GGD een inspec-
tierapport heeft opgesteld, ontvangt 
de kinderopvangvoorziening een brief 
van de gemeente Emmen. Hierin wordt 
aangegeven wat de overtreding is en 
wat de houder hieraan moet doen. 
Ook wordt in de brief aangegeven voor 
welke datum de houder alsnog aan de 
regels moet voldoen en wat de gevolgen 
zijn als de overtredingen niet worden 
opgelost. 
Binnenkort ontvangen de houders van 
kinderopvangvoorzieningen een uitnodi-
ging voor een bijeenkomst. Hier krijgen 
ze meer informatie over het risicogericht 
toezicht op en handhaving van de kin-
deropvang. 

Kijk op www.emmen.nl/kinderopvang 
voor meer informatie over de toezicht 
op en handhaving van kinderopvang. 

Bent u pensioengerechtigd en ontvangt u drie jaar of langer een inkomen dat niet 
hoger is dan een AOW-uitkering? Dan kunt u vanaf 1 april in aanmerking komen voor 
de ‘categoriale bijzondere bijstand AOW-ers’. Deze kan jaarlijks worden aangevraagd.  
 
De hoogte van de uitkering in 2014: 
voor alleenstaanden  € 360,- 
voor alleenstaande ouders  € 463,-  
voor een gezin  € 514,- 
 
Wanneer kunt u deze regeling aanvragen?
•  u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Emmen; 
•  u bent pensioengerechtigd; 
•  u heeft minimaal drie jaar (onafgebroken) een inkomen dat niet hoger is dan de 

voor u geldende AOW-norm; 
•  u heeft niet meer vermogen dan € 11.700,- (echtparen en alleenstaande ouders) of  

€ 5.850,- (alleenstaanden); 
•  u heeft een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart) of een geldig 

vreemdelingendocument. 

Let op: 
U komt ook voor de categoriale bijzondere bijstand in aanmerking als u in de perio-
de van minimaal drie jaar een ander inkomen heeft gehad dat niet hoger is geweest 
dan de AOW-norm. Hierbij kunt u bijvoorbeed denken aan een WWB-uitkering. Als 
u een bijstandsuitkering via de Sociale Verzekeringsbank ontvangt, kunt u ook voor 
deze regeling in aanmerking komen. 

Hoe vraagt u de langdurigheidstoeslag aan?  
Voldoet u aan alle voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze kunt u op-
vragen of afhalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis en bij Werk-
plein Zuidoost-Drenthe, of downloaden in het digitaal loket op www.emmen.nl. 

Bijdrage voor 
pensioengerechtigden 
met een laag inkomen

Vormen van een college
Alle leden van dezelfde partij 
vormen samen een fractie. Na de 
verkiezingen worden alle fracties 
uitgenodigd voor een gesprek met 
de de lijsttrekker van de partij die 
als grootste uit de verkiezingen naar 
voren is gekomen. De kernvraag in 
die gesprekken is: welke combinatie 
van fracties heeft de meeste kans 
van slagen voor het vormen van 
een college. Naar aanleiding van 
deze gesprekken gaan een aantal 
fracties verder met elkaar om de 
tafel om te onderhandelen over het 
vormen van een college. Een college 
dat over een meerderheid van het 
aantal raadsleden beschikt, noemen 
we een meerderheidscollege. 
Er is ook de mogelijkheid van 
een minderheidscollege. Dit 
gebeurt alleen als partijen 
geen overeenstemming kunnen 
bereiken over de vorming van een 
meerderheid. De afspraken die de 
samenwerkende partijen in het 
college daarna maken, worden 

vastgelegd in het collegeprogramma. 
Hierin staan de speerpunten voor de 
komende vier jaar.
 
Wethouders kiezen
De fracties die samen het college 
willen vormen, dragen hier 
wethouderskandidaten voor aan 
de gemeenteraad. De raad neemt 
hier een beslissing over. Als de 
nieuwe wethouders uit de nieuwe 
gemeenteraad komen, geven ze 
hun functie als raadslid op. Het is 
ook mogelijk om wethouders van 
buiten de raad te benoemen, zelfs 
als ze in een andere gemeente 
wonen. Ze moeten dan wel binnen 
een jaar naar Emmen verhuizen. 
Elke wethouder krijgt zijn eigen 
taakgebied of portefeuille, 
bijvoorbeeld onderwijs, openbare 
werken, financiën, huisvesting, 
sport en cultuur. Fracties die geen 
wethouder in het college krijgen, 
worden de oppositiepartijen 
genoemd.

Jongeren die heel veel kunnen maar toch 
geen baan hebben zijn tegenwoordig 
geen uitzondering. Iedereen kent wel een 
net afgestudeerde neef, nicht of buur-
jongen die zonder baan thuis zit. Om te 
voorkomen dat er in een later stadium 
sprake is van ‘een vergeten generatie’, 
zet de gemeente Emmen alle zeilen bij 
om de jongere te begeleiden, hetzij te-
rug naar school, hetzij (terug) naar werk. 
Hiervoor is het Actieplan Jeugdwerkloos-
heid ingezet. Een project voor jongeren 
tussen de 16 en 27 jaar met acties om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen. Eén 
van deze acties is het helpen van jonge 
moeders bij het terugkeren naar school. 
 
Studerende moeders helpen
jonge moeders naar school 
Twintig jonge moeders die onder de scho-
lingsplicht vallen, volgden eind maart 
een workshop van Stichting Steunpunt 
Studerende Moeders. Tijdens de workshop 
legden ervaren studerende moeders uit 
welke scholings- en financieringsmoge-
lijkheden er zijn voor moeders. Ze werden 
gekoppeld aan ervaren coaches, die ze 
naar school begeleiden en helpen school 
te combineren met de zorg voor hun kind. 
Eén van de deelnemers: “De workshop 
was echt top. Ik heb heel veel geleerd qua 
combi gezin en studie. Ook heb ik leuke 
meiden ontmoet, waarvan ik niet eens 

wist dat ze ook moeder waren. Ik heb er 
echt heel veel aan gehad en het heeft me 
ook motivatie gegeven om misschien ver-
der te kijken dan de originele studie die 
ik wilde doen. Ook kreeg ik veel tips qua 
financiering waar ik niks van af wist!” 
 
Geen gemakkelijke combinatie 
De combinatie naar school gaan en moe-
der zijn blijkt in de praktijk geen gemak-
kelijke. In het onderwijssysteem bestaat 
er geen recht op zwangerschapsverlof. 
Daarnaast sluiten studieroosters vaak niet 
aan op kinderopvangmogelijkheden. Alle 
onderwijsinstellingen gaan op een andere 
manier met het onderwerp om. Dit wil 
niet zeggen dat de combinatie niet sa-
men gaat. Het vraagt wel een eigen be-
nadering, aanpak, goede voorbereiding 
en begeleiding. Het Steunpunt deelt haar 
expertise met andere moeders om te zor-
gen voor gelijke onderwijskansen en het 
voorkomen van vroegtijdig studie uitval 
van alleenstaande en jonge moeders.

>> www.studerendemoeders.nl 

Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw 
toekomst en is medefinancier van dit project.

Actieplan Jeugdwerkloosheid: 
jonge moeders terug naar school

Na de verkiezingen: hoe nu verder?
Op woensdag 19 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe gemeen-
teraad is inmiddels geïnstalleerd en de eerste gesprekken voor het vormen van een 
nieuw college zijn gevoerd. Maar hoe werkt dit nu precies?

De nieuwe gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op www.gemeenteraademmen.nl



Bekendmakingen

Emmen officieelEmmen officieel Dinsdag 1 april 2014

Aanvragen  
omgevingsvergunning  

Het college van Burgemeester 
en Wethouders deelt mee dat in 
de periode tot en met 25 maart 
2014 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunningen zijn 
ontvangen:

Emmen
•  Ermerweg 30, het bouwen van 

een bouwwerk (het uitbreiden van 
een waterfabriek)(103931) 

•  Marktplein, kadastraal sectie K, 
nummer 2853, het bouwen van 
een bouwwerk (het bouwen van 
een markant punt)(103921)

•  Columbusstraat 17, het veran-
deren van de werking van een 
milieu-inrichting (het aanpas-
sen van de milieuvergunning)
(104196)

•  Oosterstraat 3, het bouwen van 
een bouwwerk (het uitbreiden van 
een woning)(104401)

Emmer-Compascuum
•  Runde NZ 66-1, het bouwen van 

een bouwwerk (het uitbreiden van 
een aula)(104223) 

Erica
•  Peelstraat 1, het bouwen van een 

bouwwerk (het bouwen van een 
garage)(104016)

Klazienaveen
•  Doorndistel 37, het handelen in 

strijd met regels ruimtelijke orde-
ning (het plaatsen van tijdelijke 
units)(104676)

•  Molenwijk OZ 19, het handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening (het vestigen van een 
kapsalon)(104491)

•  Kreeft 3, het bouwen van een 
bouwwerk (het bouwen van een 
woning)(104556)

Nieuw-Dordrecht
•  Vastenow 73, het bouwen van een 

bouwwerk (het bouwen van een 
chalet)(103756)

Veenoord
•  Industrieweg achter 20 (perceel  

X 802), het uitvoeren van werk-
zaamheden (het verleggen van 
een regenwaterleiding en een 
duiker)(104027)

Het is niet mogelijk bezwaar te ma-
ken ten aanzien van de ingekomen 
aanvragen.

Verleende  
omgevingsvergunningen 
reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft in de periode tot 
en met 24 maart 2014 de volgende 
omgevingsvergunningen verleend/ 
bekendgemaakt (de datum van 
bekendmaking staat als eerste 
genoemd):

Emmen
•  18-3 Wolfsbergenweg naast huis-

nummer 28, het bouwen van een 
bouwwerk (het plaatsen van een 
schakelcabine)(94480)

•  19-3 Ullevi 20, het bouwen van 
een bouwwerk (het bouwen van 
een jeu de boules hal)(95945)

•  21-3 Maghelhaenstraat 22, het 
bouwen van een bouwwerk (het 
vervangen van een kozijn door 
een schuifpui)(96638)

•  21-3 Weerdingerstraat nabij 
huisnummer 180, het uitvoe-
ren van werkzaamheden (het 
plaatsen van een anodebed)
(96882)

•  24-3 Nijbracht 90, het bouwen van 
een bouwwerk (het verbouwen en 
uitbreiden van een bedrijfspand)
(91656)

Klazienaveen
•  18-3 Kreeft 12, het bouwen van 

een bouwwerk (het bouwen van 
een helft van een dubbele wo-
ning)(89534)

•  21-3 Kreeft 14, het bouwen van 
een bouwwerk (het bouwen van 
een helft van een dubbele wo-
ning)(89523)

Emmer-Compascuum
•  21-3 Kanaal A ZZ 28, het uitvoeren 

van werkzaamheden (het aanleg-
gen van twee kavelpaden)(96248)

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen 
deze verleende vergunningen bin-
nen zes weken na de genoemde 
datum van bekendmaking een 
schriftelijk en gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 30001, 7800 RA Emmen, of 
via www.emmen.nl/bezwaar.

Inwerkingtreding en 
voorlopige voorziening
De beschikkingen treden in werking 
met ingang van de dag na bekend-
making. In afwijking hiervan treden 
de beschikkingen voor het slopen 
van een bouwwerk en het vellen van 
een houtopstand pas in werking met 
ingang van de dag na afloop van de 
bezwaartermijn van zes weken.

Degene die een bezwaarschrift 
heeft ingediend kan, om te voor-
komen dat door de uitvoering van 
het besluit onomkeerbare gevolgen 
ontstaan, een schriftelijk verzoek 
tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Sector 
bestuursrecht van de Rechtbank 
Noord-Nederland locatie Assen, 
Postbus 200, 9400 AE Assen. U kunt 
ook digitaal procederen, voor meer 
info raadpleeg de internetsite van 
de Rechtbank. 

Verleende  
omgevingsvergunningen 
uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Em-
men deelt mee dat in de periode tot 
en met 25 maart 2014 de volgende 
uitgebreide omgevingsvergunning 
is verleend. 

Emmen
•  24-3 Hondsrugweg 101, het 

brandveilig in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk (het 
brandveilig gebruiken van een 
zorgcentrum)(73668)

Nieuw-Weerdinge
•  25-3 Noordveenkanaal ZZ 2A, 

het oprichten of het in werking 
hebben van een milieu-inrichting 
(het oprichten van een onbemand 
tankstation)(11648)

Roswinkel
•  25-3 Roswinkelerstraat 131, het 

brandveilig in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk (het 
brandveilig gebruiken van een 
schoolgebouw)(77338)

Beroep/Voorlopige voorziening
Met ingang van de datum na de dag 
van deze publicatie ligt het besluit 
zes weken ter inzage in bij het Klant 
Contact Centrum (KCC), Raadhuis-
plein 1 in Emmen. 
Gedurende de termijn van zes weken 
kan een  belanghebbende tegen bo-
venstaand besluit een schriftelijk en 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Noord-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 
9700 AD Groningen. Degene die een 
beroepschrift heeft ingediend kan, 
om te voorkomen dat door de uitvoe-

ring van het besluit onomkeerbare 
gevolgen ontstaan, een schriftelijk 
verzoek tot het treffen van een voor-
lopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Afde-
ling bestuursrecht van de Rechtbank 
Noord-Nederland in Groningen.
U kunt ook digitaal procederen, 
voor meer info raadpleeg de web-
site van de Rechtbank.

Tijdelijke huisvesting  
huisartsenpost  
Emmer-Compascuum

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Em-
men deelt mee dat de volgende om-
gevingsvergunning is verleend. Een 
omgevingsvergunning bouwen van 
een tijdelijke huisartsenpraktijk aan 
de Kwartel te Emmer-Compascuum. 
Aan de Kwartel wordt tijdelijk, voor 
twee jaar de mogelijkheid geboden 
om een huisartsenpraktijk uit te oe-
fenen. De aanvraag is geregistreerd 
onder zaak 84019 en heeft als pla-
nid. NL.IMRO.0114.zaak79118-V701.

Het besluit met bijbehorende stuk-
ken liggen vanaf woensdag 2 april 
2014 gedurende een termijn van zes 
weken ter inzage tijdens kantoor-
uren van 8.30 tot 16.30 en donder-
dags van 8.30 tot 19.00 uur bij het 
Klant Contact Centrum (KCC), Raad-
huisplein 1 te Emmen. De besluiten 
en bijbehorende stukken zijn ook 
digitaal raadpleegbaar via www.
emmen.nl/bestemmingsplannen of 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden kunnen tegen 
bovenstaande besluit, die conform 
afdeling 3:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, zijn voorbereid, 
binnen zes weken na datum van 
terinzagelegging, dat wil zeggen de 
dag na publicatie in deze krant, een 
schriftelijk en gemotiveerd beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank 
Noord Nederland , locatie Assen, 
Postbus 200, 9400 AE Assen. Tevens 
kunt u de Voorzieningenrechter te 
Assen, Postbus 200, 9400 AE Assen, 
verzoeken terzake van onze beslui-
ten een voorlopige voorziening te 
treffen. Het is overigens verstandig 
voordat u beroep indient, informatie 
te vragen bij de afdeling Vergun-
ningen, team Bouw. Daar kan men 
u precies vertellen hoe het betref-
fende besluit tot stand is gekomen 
en kunt u nadere informatie krijgen 
over het indienen van een beroep-
schrift en een verzoek tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening.

Voor nadere informatie of het voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de gemeente 
Emmen, tel: 14 0591.

Ontwerp- 
Omgevingsvergunning 

Emmen (Zuidbarge), Rietlanden-
straat 17 en Ontwerp-Besluit 
hogere grenswaarde 
Het college van Burgemeester en 
Wethouders is voornemens om 
medewerking te verlenen aan een 
aanvraag om een omgevingsvergun-
ning voor ‘het herbouwen van een 
bestaande schuur tot woning”. Het 
betreft het adres Rietlandenstraat 
17 te Emmen (Zuidbarge).

De aanvraag betreft een meervou-
dige, bestaande uit de onderdelen 
“bouwen” en” strijdigheid met het 
bestemmingsplan”. Er is sprake van 
onlosmakelijke samenhang tussen 
de onderdelen. Het betreft geen 
gefaseerde aanvraag. De aanvraag 
is geregistreerd onder zaak-73320 
en heeft als planID: NL.IMRO.0114.
Zaak73320-V501.

Omgevingsvergunningen

De ontwerpbesluiten met bijbe-
horende stukken liggen vanaf 
woensdag 2 april 2014 gedurende 
een termijn van zes weken ter 
inzage tijdens kantooruren van 8.30 
tot 16.30 en op donderdag van 8.30 
tot 19.00 uur bij het Klant Contact 
Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te 
Emmen. De ontwerpbesluiten en bij-
behorende stukken zijn ook digitaal 
raadpleegbaar via www.emmen.nl/
bestemmingsplannen of via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID: 
NL.IMRO.0114. Zaak73320-V501. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u 
sturen aan het college van burge-
meester en wethouders van Emmen, 
postbus 30001, 7800 RA te Emmen. 
Voor nadere informatie of voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de gemeente 
Emmen, tel: 140591.

Ontwerpbesluit vaststellen 
hogere grenswaarde
Burgemeester en wethouders van 
Emmen zijn van plan om een hogere 
grenswaarde ten gevolge van indu-
strielawaai als bedoeld in artikel 59 
e.v. van de Wet geluidhinder vast te 
stellen ten behoeve van bovenge-
noemde omgevingsvergunning.

Het plan is gelegen binnen de 
bestaande geluidzone van het indu-
strieterrein Bargermeer in Emmen. 
Om het gewenste plan mogelijk te 
maken vanuit de Wet geluidhinder 
is een hogere grenswaarde ten 
gevolge van industrielawaai nodig 
van 52 dB(A).

Het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde ligt vanaf woensdag 2 april 
2014 gedurende 6 weken voor een 
ieder ter inzage tijdens kantooruren 
op afspraak bij het Klant Contact 
Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te 
Emmen. Het ontwerpbesluit en bij-
behorende stukken zijn ook digitaal 
raadpleegbaar via www.emmen.nl/
bestemmingsplannen of via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID: 
NL.IMRO.0114. Zaak73320-V501. 
Binnen de termijn van zes weken 
kan een ieder schriftelijk of monde-
ling zijn zienswijze bij het college 
van burgemeester en wethouders 
kenbaar maken. Schriftelijke ziens-
wijzen kunt u sturen aan het college 
van burgemeester en wethouders 
van Emmen, postbus 30001, 7800 
RA te Emmen. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt 
u contact opnemen met het KCC tel. 
14 0591.
 
Nadere informatie
Voor nadere informatie of het voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de gemeente 
Emmen, tel: 140591.

Ontheffing Route 
Gevaarlijke Stoffen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van de gemeente Em-
men maakt, ingevolge artikel 22 van 
de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, 
bekend dat ontheffing van de route 
gevaarlijke stoffen is verleend aan: 
-  zaak-98320, Drievorm Autogas BV 

te Harderwijk t.b.v. vervoer van 
Autogas (LPG) naar Wolfsbergen-
weg 6A te Emmen.

-  zaak-98321, Drievorm Autogas BV 
te Harderwijk t.b.v. vervoer van 
Autogas (LPG) naar Rondweg 75 te 
Emmen.

Vanaf  2 april 2014 tot en met 14 
mei 2014 liggen bovengenoemde 
ontheffingen ter inzage. 

Bezwaren
Tegen dit besluit kan gedurende zes 
weken na de dag van verschijning 
van deze publicatie bezwaar wor-
den ingediend door belanghebben-
den bij het college van burgemees-
ter en wethouders, postbus 30001, 
7800 RA Emmen.
Dit bezwaarschrift moet in ieder 
geval bevatten:
•  de naam en het adres van de 

indiener;
•  de dagtekening;
•  een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht;
•  de gronden van het bezwaar.
Het niet vermelden van bovenstaan-
de gegevens kan ertoe leiden, dat 
de indiener in zijn bezwaarschrift 
niet ontvankelijk wordt verklaard. 
Het bezwaar schorst niet de wer-
king van het besluit waartegen het 
is gericht.

Schorsing
Om de werking van dit besluit te 
stuiten, kunt u een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voor-
ziening indienen bij de Rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Assen, 
Postbus 30.009, 9400 RA Assen. Dit 
verzoek moet worden ingediend 
binnen zes weken na de dag van 
verschijning van deze publicatie. 
Voor het vragen van schorsing is 
een griffierecht verschul digd. Het 
niet betalen van het griffierecht 
kan leiden tot het niet-ontvankelijk 
verklaren van het verzoek

Stukken inzien
Ontheffingen, meldingen, (ont-
werp-)beschikkingen/vergun-
ningen en bijbehorende stukken 
kunt u (gedurende de gehele 
procedure) inzien op het Klant 
Contact Centrum, Raadhuisplein 1 
te Emmen. Daar kunt u ook te recht 
voor alle informatie. Bij (ontwerp-) 
beschikkingen/vergunningen 
kunnen de stukken op verzoek 
gedurende de zienswijze-/be-
roepstermijn buiten kantooruren 
ingezien worden.

Stremmen Wissenweg 
Emmer-Compascuum
Van 7 tot en met 17 april wordt de Wissenweg in Emmer Compascuum 
gestremd. Het deel dat gestremd wordt is het gedeelte tussen de Mun-
sterseweg en de Achterweg. Deze straat wordt voor een deel herstraat. Het 
verkeer wordt tijdens de stremming omgeleid met gele borden. De weers-
omstandigheden en een nadere planning kunnen de start en de duur van 
de uitvoering van het werk beïnvloeden. De maatregelen zijn van kracht 
gedurende de periode dat de desbetreffende borden zijn geplaatst.

Bekendmakingen

Register kinder-
opvang en peuter-
speelzaalwerk
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Em-
men deelt mee, dat op grond van ar-
tikel 8 Besluit registers kinderopvang 
en  peuterspeelzaalwerk de volgen-
de voorzieningen voor kinderopvang 
op verzoek van de houder, Partou BV 
te Vianen, uit het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
zijn verwijderd. Vanaf de datum van 
verwijdering kan er voor deze voor-
zieningen voor kinderopvang geen 
aanspraak meer worden gemaakt op 
kinderopvangtoeslag.

BSO Allio Heemingeslag
Heemingeslag 31
7824 HE Emmen
Per 01 april 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 223996853

KDV Allio Heemingeslag 
Heemingeslag 31
7824 HE Emmen
Per 01 april 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 151196229

BSO Allio Mantingerbrink
Mantingerbrink 205
7812 MD Emmen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 215599342

KDV Allio Mantingerbrink
Mantingerbrink 205
7812 MD Emmen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 137078122

KDV Allio Molenwijk
Molenwijk OZ 16
7891 HM Klazienaveen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 157521862

BSO Allio Molenwijk
Molenwijk OZ 16
7891 HM Klazienaveen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 333691064

BSO Allio Barnstee
Barnar 5
7826 EP Emmen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 116600482

BSO Allio Eekharst
Laan van de Eekharst 277
7823 AG Emmen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 169680289

BSO Allio Omhaal
Omhaal 33
7887 CD Erica
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 144935454

BSO Allio Eendenveld
Eendenveld 1
7827 LA Emmen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 162762434

Voornemen ambtshalve opneming  
gegeven van vertrek en het volgende 
verblijf buiten Nederland  
(art. 2.21 lid 2 Wet BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de taak zorg te dragen 
voor actuele, juiste, volledige en betrouwbare gegevens in de Basisregistra-
tie Personen (BRP).  
 
Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om uw adreswijziging tot uiterlijk 
op de vijfde dag na uw verhuizing te melden bij uw (nieuwe) woongemeen-
te. Doet u dit niet, dan start team Burgerzaken van de gemeente waar u 
staat ingeschreven  een adresonderzoek.
 
Uit het adresonderzoek van het team Burgerzaken is gebleken dat onder-
staande personen niet meer wonen op het adres, of geen gebruik meer 
maken van het briefadres, waar zij volgens de BRP staan ingeschreven.   
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen maakt bekend dat 
zij op grond van artikel 2:21 van de Wet BRP het voornemen heeft om op de 
persoonslijst van betrokkenen het gegeven van vertrek uit Nederland op te 
nemen.

Dhr. E. Baumann Angelsloërdijk 39 40
Dhr. Z. Dimitric Laan van de Bork 790
Dhr. Fransisco Saverio Deo Spencer Angelsloërdijk 39 38
Dhr. U. Gibners Angelsloërdijk 39 50
Dhr. R.R.F. Hummel Laan van het Kinholt 519
Mw. A. Kerzel Angelsloërdijk 39 37
Dhr. K. Koroljov Angelsloërdijk 39 50
Dhr. H.J. van der Laan Houtweg 312
Dhr. H.H. Nijland Mantingerbrink 70
Mw. K.K. Orlowski Angelsloërdijk 39 45
Dhr. T. Peters Waanderweg 202
Dhr. R. Pettoello Meerdijk 71
Mw. V. Tumena Angelsloërdijk 39 39

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 Em-
men of telefonisch via 14 0591.

Besluit ambtshalve opneming  
gegeven van vertrek en het  
volgende verblijf buiten Nederland  
(art. 2.21 lid 2 Wet BRP)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de taak zorg te dragen 
voor actuele, juiste, volledige en betrouwbare gegevens in de Basisregistra-
tie Personen (BRP).  
 
Bij publicatie en aangetekend schrijven is aan betrokkenen medegedeeld 
dat het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen het voorne-
men had om op de persoonslijst van betrokkenen het gegeven van vertrek 
uit Nederland op te nemen. Betrokkene is toen in de gelegenheid gesteld 
om binnen drie weken na datum van publicatie informatie te geven over de 
feitelijke verblijfplaats. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen maakt daarom 
bekend dat zij op grond van artikel 2:21 van de Wet BRP heeft besloten om 
op de persoonslijst van betrokkenen het gegeven van vertrek uit Nederland 
op te nemen met ingang van 25-02-2014

Mw. X. Ertel Fokkingeslag 66
Dhr. R. Hartman Zuiderkruis 37
Dhr. J.H. Hovinga Oude Roswinkelerweg 25
Mw. L. Liang Houtweg 177
Mw. H. Mafid Laan van de Iemenhees 328
Dhr. Z. Walehiane Rolderbrink 101
Dhr. D.J.M.K. Wilkinson De Lemzijde 157

Indien u (belanghebbende) het niet eens bent met het besluit tot ambts-
halve uitschrijving, kunt u binnen zes weken na de datum van publicatie een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders 
van Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. 

In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Assen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit 
verzoek richt u aan voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuurs-
recht) Assen, Postbus 30.009, 9400 RA  te Assen.

Public  
announcement 
about the European  
Parliament  
elections
The European Parliament elections 
are held once every five years. In the 
Netherlands, we will elect our mem-
bers on Thursday, 22 May 2014.

You may vote in only one country 
Do you live in the Netherlands and 
also hold citizenship in another 
member state of the European Uni-
on? If so, you may cast your vote in 
the European Parliament elections in 
only one of these countries. It is up 
to you, however, to choose in which 
country you will vote. If you want to 
cast your vote in the Netherlands, 
you will have to fill in a form and 
submit it not later than 8 April 2014 
to the municipality in which you are 
registered to vote. You can collect 
this form (Model Y32 Declaration on 
voting for the European Parliament 
in the Netherlands) in the municipa-
lity’s Client Contact Centre located 
at Raadhuisplein 1. You will then 
receive a voting pass. If you would 
rather vote in your country of origin, 
none of this is necessary. 

Changing the country 
in which you vote 
Once you have submitted this de-
claration, you will remain registered 
to vote in the European Parliament 
elections in the Netherlands for as 
long as you live in the Netherlands. 
In order to be able to vote in your 
member state of origin again, you 
will have to contact the municipality 
to retract this declaration, and you 
will also have to report to the autho-
rities in your member state of origin.

De burgemeester van Emmen 
maakt bekend dat de volgende 
evenementenvergunningen zijn 
verleend voor:

•  Erica 
Zaterdag 5 april tot en met 
maandag 7 april 2014  
Stichting Tuinbouw Emmen 
Kom in de Kas 
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur 
Tuinbouwgebied (96310)

•  Barger-Compascuum 
Vrijdag 4 april 2014 tot en met 
zondag 6 april 2014 
VVV Barger-Compascuum 
Kermis Barger-Compascuum  
Tijd: 15.00 tot 22.00 uur 
Op de Dam (97588)

•  Klazienaveeen 
Donderdag 3 april 2014 tot en met 
zondag 6 april 2014 
Stichting Klazienaveen Promotion 
Voorjaarskermis 
Tijd: 14.00 tot 22.30 uur 
Marktplein (100199)

•  Klazienaveen 
Woensdag 9 april 2014  
Sint Henricusschool 
Streetwise 
Tijd: 8.00 tot 12.30 uur 
Jhr. M.W.C. de Jongestraat,  
tussen huisnummer 26 en kruising 
Voeghoutenstraat (98213)

Inzage en informatie omtrent 
bovenstaande vergunningen kan 
verkregen worden bij het Klant 
Contact Centrum, Raadhuisplein 1 
te Emmen

Bezwaar aantekenen
Tegen deze besluiten kan gedu-
rende zes weken door belangheb-
benden bezwaar worden ingediend 
bij de burgemeester van Emmen, 
Postbus 30001, 7800 RA Emmen.
Het bezwaarschrift moet bevatten: 
•  de naam en het adres van de 

indiener;
•  de dagtekening;
•  de omschrijving van het besluit 

waartegen bezwaar is gericht;
•  de gronden van het bezwaar 

Het niet vermelden van bovenstaan-
de gegevens kan ertoe leiden dat de 
indiener in zijn bezwaarschrift niet 
ontvankelijk wordt verklaard. Het 
bezwaar schorst niet de werking van 
het besluit waartegen het is gericht. 

Om de werking van dit besluit te 
schorsen, kunt u een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de Rechtbank te 
Assen. Voor de indiening van een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. Nadere 
informatie over de griffierechten 
en de procedure ontvangt u van de 
griffier van de rechtbank. 

Evenementenvergunningen

Openbare  
kennisgeving  
Verkiezing  
Europees  
Parlement
De verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement wordt eens in 
de 5 jaar gehouden. In Nederland 
kiezen wij onze leden op donderdag 
22 mei 2014.

In één land stemmen 
Woont u in Nederland, maar heeft 
u de nationaliteit van een andere 
lidstaat van de Europese Unie? Dan 
mag u uw stem voor de verkie-
zing van het Europees Parlement 
slechts in één land uitbrengen. U 
mag zelf kiezen in welk land u gaat 
stemmen. Als u in Nederland wilt 
stemmen, moet u uiterlijk 8 april 
2014 een formulier invullen en 
indienen bij de gemeente waar u 
als kiezer staat geregistreerd. Dit 
formulier (Model Y32 Verklaring 
stemmen voor Europees Parlement 
in Nederland) kunt u afhalen in 
het KlantContactCentrum van de 
gemeente (Raadhuisplein 1). U 
ontvangt vervolgens een stempas. 
Wilt u in uw land van herkomst 
stemmen? Dan hoeft u helemaal 
niets te doen. 

Wijzigen 
Nadat u deze verklaring heeft 
ingeleverd, blijft u (zolang u in 
Nederland woont) in Nederland 
geregistreerd als kiezer voor het 
Europees Parlement. Om weer te 
kunnen stemmen in uw lidstaat van 
herkomst neemt u contact op met 
uw gemeente om deze verklaring 
in te trekken en meldt u zich bij de 
autoriteiten van uw lidstaat van 
herkomst.

www.emmen.nl



Bekendmakingen

Emmen officieelEmmen officieel Dinsdag 1 april 2014

Aanvragen  
omgevingsvergunning  

Het college van Burgemeester 
en Wethouders deelt mee dat in 
de periode tot en met 25 maart 
2014 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunningen zijn 
ontvangen:

Emmen
•  Ermerweg 30, het bouwen van 

een bouwwerk (het uitbreiden van 
een waterfabriek)(103931) 

•  Marktplein, kadastraal sectie K, 
nummer 2853, het bouwen van 
een bouwwerk (het bouwen van 
een markant punt)(103921)

•  Columbusstraat 17, het veran-
deren van de werking van een 
milieu-inrichting (het aanpas-
sen van de milieuvergunning)
(104196)

•  Oosterstraat 3, het bouwen van 
een bouwwerk (het uitbreiden van 
een woning)(104401)

Emmer-Compascuum
•  Runde NZ 66-1, het bouwen van 

een bouwwerk (het uitbreiden van 
een aula)(104223) 

Erica
•  Peelstraat 1, het bouwen van een 

bouwwerk (het bouwen van een 
garage)(104016)

Klazienaveen
•  Doorndistel 37, het handelen in 

strijd met regels ruimtelijke orde-
ning (het plaatsen van tijdelijke 
units)(104676)

•  Molenwijk OZ 19, het handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening (het vestigen van een 
kapsalon)(104491)

•  Kreeft 3, het bouwen van een 
bouwwerk (het bouwen van een 
woning)(104556)

Nieuw-Dordrecht
•  Vastenow 73, het bouwen van een 

bouwwerk (het bouwen van een 
chalet)(103756)

Veenoord
•  Industrieweg achter 20 (perceel  

X 802), het uitvoeren van werk-
zaamheden (het verleggen van 
een regenwaterleiding en een 
duiker)(104027)

Het is niet mogelijk bezwaar te ma-
ken ten aanzien van de ingekomen 
aanvragen.

Verleende  
omgevingsvergunningen 
reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft in de periode tot 
en met 24 maart 2014 de volgende 
omgevingsvergunningen verleend/ 
bekendgemaakt (de datum van 
bekendmaking staat als eerste 
genoemd):

Emmen
•  18-3 Wolfsbergenweg naast huis-

nummer 28, het bouwen van een 
bouwwerk (het plaatsen van een 
schakelcabine)(94480)

•  19-3 Ullevi 20, het bouwen van 
een bouwwerk (het bouwen van 
een jeu de boules hal)(95945)

•  21-3 Maghelhaenstraat 22, het 
bouwen van een bouwwerk (het 
vervangen van een kozijn door 
een schuifpui)(96638)

•  21-3 Weerdingerstraat nabij 
huisnummer 180, het uitvoe-
ren van werkzaamheden (het 
plaatsen van een anodebed)
(96882)

•  24-3 Nijbracht 90, het bouwen van 
een bouwwerk (het verbouwen en 
uitbreiden van een bedrijfspand)
(91656)

Klazienaveen
•  18-3 Kreeft 12, het bouwen van 

een bouwwerk (het bouwen van 
een helft van een dubbele wo-
ning)(89534)

•  21-3 Kreeft 14, het bouwen van 
een bouwwerk (het bouwen van 
een helft van een dubbele wo-
ning)(89523)

Emmer-Compascuum
•  21-3 Kanaal A ZZ 28, het uitvoeren 

van werkzaamheden (het aanleg-
gen van twee kavelpaden)(96248)

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen 
deze verleende vergunningen bin-
nen zes weken na de genoemde 
datum van bekendmaking een 
schriftelijk en gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 30001, 7800 RA Emmen, of 
via www.emmen.nl/bezwaar.

Inwerkingtreding en 
voorlopige voorziening
De beschikkingen treden in werking 
met ingang van de dag na bekend-
making. In afwijking hiervan treden 
de beschikkingen voor het slopen 
van een bouwwerk en het vellen van 
een houtopstand pas in werking met 
ingang van de dag na afloop van de 
bezwaartermijn van zes weken.

Degene die een bezwaarschrift 
heeft ingediend kan, om te voor-
komen dat door de uitvoering van 
het besluit onomkeerbare gevolgen 
ontstaan, een schriftelijk verzoek 
tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Sector 
bestuursrecht van de Rechtbank 
Noord-Nederland locatie Assen, 
Postbus 200, 9400 AE Assen. U kunt 
ook digitaal procederen, voor meer 
info raadpleeg de internetsite van 
de Rechtbank. 

Verleende  
omgevingsvergunningen 
uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Em-
men deelt mee dat in de periode tot 
en met 25 maart 2014 de volgende 
uitgebreide omgevingsvergunning 
is verleend. 

Emmen
•  24-3 Hondsrugweg 101, het 

brandveilig in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk (het 
brandveilig gebruiken van een 
zorgcentrum)(73668)

Nieuw-Weerdinge
•  25-3 Noordveenkanaal ZZ 2A, 

het oprichten of het in werking 
hebben van een milieu-inrichting 
(het oprichten van een onbemand 
tankstation)(11648)

Roswinkel
•  25-3 Roswinkelerstraat 131, het 

brandveilig in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk (het 
brandveilig gebruiken van een 
schoolgebouw)(77338)

Beroep/Voorlopige voorziening
Met ingang van de datum na de dag 
van deze publicatie ligt het besluit 
zes weken ter inzage in bij het Klant 
Contact Centrum (KCC), Raadhuis-
plein 1 in Emmen. 
Gedurende de termijn van zes weken 
kan een  belanghebbende tegen bo-
venstaand besluit een schriftelijk en 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Noord-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 
9700 AD Groningen. Degene die een 
beroepschrift heeft ingediend kan, 
om te voorkomen dat door de uitvoe-

ring van het besluit onomkeerbare 
gevolgen ontstaan, een schriftelijk 
verzoek tot het treffen van een voor-
lopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Afde-
ling bestuursrecht van de Rechtbank 
Noord-Nederland in Groningen.
U kunt ook digitaal procederen, 
voor meer info raadpleeg de web-
site van de Rechtbank.

Tijdelijke huisvesting  
huisartsenpost  
Emmer-Compascuum

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Em-
men deelt mee dat de volgende om-
gevingsvergunning is verleend. Een 
omgevingsvergunning bouwen van 
een tijdelijke huisartsenpraktijk aan 
de Kwartel te Emmer-Compascuum. 
Aan de Kwartel wordt tijdelijk, voor 
twee jaar de mogelijkheid geboden 
om een huisartsenpraktijk uit te oe-
fenen. De aanvraag is geregistreerd 
onder zaak 84019 en heeft als pla-
nid. NL.IMRO.0114.zaak79118-V701.

Het besluit met bijbehorende stuk-
ken liggen vanaf woensdag 2 april 
2014 gedurende een termijn van zes 
weken ter inzage tijdens kantoor-
uren van 8.30 tot 16.30 en donder-
dags van 8.30 tot 19.00 uur bij het 
Klant Contact Centrum (KCC), Raad-
huisplein 1 te Emmen. De besluiten 
en bijbehorende stukken zijn ook 
digitaal raadpleegbaar via www.
emmen.nl/bestemmingsplannen of 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden kunnen tegen 
bovenstaande besluit, die conform 
afdeling 3:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, zijn voorbereid, 
binnen zes weken na datum van 
terinzagelegging, dat wil zeggen de 
dag na publicatie in deze krant, een 
schriftelijk en gemotiveerd beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank 
Noord Nederland , locatie Assen, 
Postbus 200, 9400 AE Assen. Tevens 
kunt u de Voorzieningenrechter te 
Assen, Postbus 200, 9400 AE Assen, 
verzoeken terzake van onze beslui-
ten een voorlopige voorziening te 
treffen. Het is overigens verstandig 
voordat u beroep indient, informatie 
te vragen bij de afdeling Vergun-
ningen, team Bouw. Daar kan men 
u precies vertellen hoe het betref-
fende besluit tot stand is gekomen 
en kunt u nadere informatie krijgen 
over het indienen van een beroep-
schrift en een verzoek tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening.

Voor nadere informatie of het voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de gemeente 
Emmen, tel: 14 0591.

Ontwerp- 
Omgevingsvergunning 

Emmen (Zuidbarge), Rietlanden-
straat 17 en Ontwerp-Besluit 
hogere grenswaarde 
Het college van Burgemeester en 
Wethouders is voornemens om 
medewerking te verlenen aan een 
aanvraag om een omgevingsvergun-
ning voor ‘het herbouwen van een 
bestaande schuur tot woning”. Het 
betreft het adres Rietlandenstraat 
17 te Emmen (Zuidbarge).

De aanvraag betreft een meervou-
dige, bestaande uit de onderdelen 
“bouwen” en” strijdigheid met het 
bestemmingsplan”. Er is sprake van 
onlosmakelijke samenhang tussen 
de onderdelen. Het betreft geen 
gefaseerde aanvraag. De aanvraag 
is geregistreerd onder zaak-73320 
en heeft als planID: NL.IMRO.0114.
Zaak73320-V501.

Omgevingsvergunningen

De ontwerpbesluiten met bijbe-
horende stukken liggen vanaf 
woensdag 2 april 2014 gedurende 
een termijn van zes weken ter 
inzage tijdens kantooruren van 8.30 
tot 16.30 en op donderdag van 8.30 
tot 19.00 uur bij het Klant Contact 
Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te 
Emmen. De ontwerpbesluiten en bij-
behorende stukken zijn ook digitaal 
raadpleegbaar via www.emmen.nl/
bestemmingsplannen of via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID: 
NL.IMRO.0114. Zaak73320-V501. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u 
sturen aan het college van burge-
meester en wethouders van Emmen, 
postbus 30001, 7800 RA te Emmen. 
Voor nadere informatie of voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de gemeente 
Emmen, tel: 140591.

Ontwerpbesluit vaststellen 
hogere grenswaarde
Burgemeester en wethouders van 
Emmen zijn van plan om een hogere 
grenswaarde ten gevolge van indu-
strielawaai als bedoeld in artikel 59 
e.v. van de Wet geluidhinder vast te 
stellen ten behoeve van bovenge-
noemde omgevingsvergunning.

Het plan is gelegen binnen de 
bestaande geluidzone van het indu-
strieterrein Bargermeer in Emmen. 
Om het gewenste plan mogelijk te 
maken vanuit de Wet geluidhinder 
is een hogere grenswaarde ten 
gevolge van industrielawaai nodig 
van 52 dB(A).

Het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde ligt vanaf woensdag 2 april 
2014 gedurende 6 weken voor een 
ieder ter inzage tijdens kantooruren 
op afspraak bij het Klant Contact 
Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te 
Emmen. Het ontwerpbesluit en bij-
behorende stukken zijn ook digitaal 
raadpleegbaar via www.emmen.nl/
bestemmingsplannen of via www.
ruimtelijkeplannen.nl onder planID: 
NL.IMRO.0114. Zaak73320-V501. 
Binnen de termijn van zes weken 
kan een ieder schriftelijk of monde-
ling zijn zienswijze bij het college 
van burgemeester en wethouders 
kenbaar maken. Schriftelijke ziens-
wijzen kunt u sturen aan het college 
van burgemeester en wethouders 
van Emmen, postbus 30001, 7800 
RA te Emmen. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt 
u contact opnemen met het KCC tel. 
14 0591.
 
Nadere informatie
Voor nadere informatie of het voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de gemeente 
Emmen, tel: 140591.

Ontheffing Route 
Gevaarlijke Stoffen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van de gemeente Em-
men maakt, ingevolge artikel 22 van 
de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, 
bekend dat ontheffing van de route 
gevaarlijke stoffen is verleend aan: 
-  zaak-98320, Drievorm Autogas BV 

te Harderwijk t.b.v. vervoer van 
Autogas (LPG) naar Wolfsbergen-
weg 6A te Emmen.

-  zaak-98321, Drievorm Autogas BV 
te Harderwijk t.b.v. vervoer van 
Autogas (LPG) naar Rondweg 75 te 
Emmen.

Vanaf  2 april 2014 tot en met 14 
mei 2014 liggen bovengenoemde 
ontheffingen ter inzage. 

Bezwaren
Tegen dit besluit kan gedurende zes 
weken na de dag van verschijning 
van deze publicatie bezwaar wor-
den ingediend door belanghebben-
den bij het college van burgemees-
ter en wethouders, postbus 30001, 
7800 RA Emmen.
Dit bezwaarschrift moet in ieder 
geval bevatten:
•  de naam en het adres van de 

indiener;
•  de dagtekening;
•  een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht;
•  de gronden van het bezwaar.
Het niet vermelden van bovenstaan-
de gegevens kan ertoe leiden, dat 
de indiener in zijn bezwaarschrift 
niet ontvankelijk wordt verklaard. 
Het bezwaar schorst niet de wer-
king van het besluit waartegen het 
is gericht.

Schorsing
Om de werking van dit besluit te 
stuiten, kunt u een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voor-
ziening indienen bij de Rechtbank 
Noord-Nederland, locatie Assen, 
Postbus 30.009, 9400 RA Assen. Dit 
verzoek moet worden ingediend 
binnen zes weken na de dag van 
verschijning van deze publicatie. 
Voor het vragen van schorsing is 
een griffierecht verschul digd. Het 
niet betalen van het griffierecht 
kan leiden tot het niet-ontvankelijk 
verklaren van het verzoek

Stukken inzien
Ontheffingen, meldingen, (ont-
werp-)beschikkingen/vergun-
ningen en bijbehorende stukken 
kunt u (gedurende de gehele 
procedure) inzien op het Klant 
Contact Centrum, Raadhuisplein 1 
te Emmen. Daar kunt u ook te recht 
voor alle informatie. Bij (ontwerp-) 
beschikkingen/vergunningen 
kunnen de stukken op verzoek 
gedurende de zienswijze-/be-
roepstermijn buiten kantooruren 
ingezien worden.

Stremmen Wissenweg 
Emmer-Compascuum
Van 7 tot en met 17 april wordt de Wissenweg in Emmer Compascuum 
gestremd. Het deel dat gestremd wordt is het gedeelte tussen de Mun-
sterseweg en de Achterweg. Deze straat wordt voor een deel herstraat. Het 
verkeer wordt tijdens de stremming omgeleid met gele borden. De weers-
omstandigheden en een nadere planning kunnen de start en de duur van 
de uitvoering van het werk beïnvloeden. De maatregelen zijn van kracht 
gedurende de periode dat de desbetreffende borden zijn geplaatst.

Bekendmakingen

Register kinder-
opvang en peuter-
speelzaalwerk
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Em-
men deelt mee, dat op grond van ar-
tikel 8 Besluit registers kinderopvang 
en  peuterspeelzaalwerk de volgen-
de voorzieningen voor kinderopvang 
op verzoek van de houder, Partou BV 
te Vianen, uit het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
zijn verwijderd. Vanaf de datum van 
verwijdering kan er voor deze voor-
zieningen voor kinderopvang geen 
aanspraak meer worden gemaakt op 
kinderopvangtoeslag.

BSO Allio Heemingeslag
Heemingeslag 31
7824 HE Emmen
Per 01 april 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 223996853

KDV Allio Heemingeslag 
Heemingeslag 31
7824 HE Emmen
Per 01 april 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 151196229

BSO Allio Mantingerbrink
Mantingerbrink 205
7812 MD Emmen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 215599342

KDV Allio Mantingerbrink
Mantingerbrink 205
7812 MD Emmen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 137078122

KDV Allio Molenwijk
Molenwijk OZ 16
7891 HM Klazienaveen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 157521862

BSO Allio Molenwijk
Molenwijk OZ 16
7891 HM Klazienaveen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 333691064

BSO Allio Barnstee
Barnar 5
7826 EP Emmen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 116600482

BSO Allio Eekharst
Laan van de Eekharst 277
7823 AG Emmen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 169680289

BSO Allio Omhaal
Omhaal 33
7887 CD Erica
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 144935454

BSO Allio Eendenveld
Eendenveld 1
7827 LA Emmen
Per 01 mei 2014 verwijderd uit 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen 
Registratienummer LRKP: 162762434

Voornemen ambtshalve opneming  
gegeven van vertrek en het volgende 
verblijf buiten Nederland  
(art. 2.21 lid 2 Wet BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de taak zorg te dragen 
voor actuele, juiste, volledige en betrouwbare gegevens in de Basisregistra-
tie Personen (BRP).  
 
Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om uw adreswijziging tot uiterlijk 
op de vijfde dag na uw verhuizing te melden bij uw (nieuwe) woongemeen-
te. Doet u dit niet, dan start team Burgerzaken van de gemeente waar u 
staat ingeschreven  een adresonderzoek.
 
Uit het adresonderzoek van het team Burgerzaken is gebleken dat onder-
staande personen niet meer wonen op het adres, of geen gebruik meer 
maken van het briefadres, waar zij volgens de BRP staan ingeschreven.   
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen maakt bekend dat 
zij op grond van artikel 2:21 van de Wet BRP het voornemen heeft om op de 
persoonslijst van betrokkenen het gegeven van vertrek uit Nederland op te 
nemen.

Dhr. E. Baumann Angelsloërdijk 39 40
Dhr. Z. Dimitric Laan van de Bork 790
Dhr. Fransisco Saverio Deo Spencer Angelsloërdijk 39 38
Dhr. U. Gibners Angelsloërdijk 39 50
Dhr. R.R.F. Hummel Laan van het Kinholt 519
Mw. A. Kerzel Angelsloërdijk 39 37
Dhr. K. Koroljov Angelsloërdijk 39 50
Dhr. H.J. van der Laan Houtweg 312
Dhr. H.H. Nijland Mantingerbrink 70
Mw. K.K. Orlowski Angelsloërdijk 39 45
Dhr. T. Peters Waanderweg 202
Dhr. R. Pettoello Meerdijk 71
Mw. V. Tumena Angelsloërdijk 39 39

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 Em-
men of telefonisch via 14 0591.

Besluit ambtshalve opneming  
gegeven van vertrek en het  
volgende verblijf buiten Nederland  
(art. 2.21 lid 2 Wet BRP)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de taak zorg te dragen 
voor actuele, juiste, volledige en betrouwbare gegevens in de Basisregistra-
tie Personen (BRP).  
 
Bij publicatie en aangetekend schrijven is aan betrokkenen medegedeeld 
dat het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen het voorne-
men had om op de persoonslijst van betrokkenen het gegeven van vertrek 
uit Nederland op te nemen. Betrokkene is toen in de gelegenheid gesteld 
om binnen drie weken na datum van publicatie informatie te geven over de 
feitelijke verblijfplaats. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen maakt daarom 
bekend dat zij op grond van artikel 2:21 van de Wet BRP heeft besloten om 
op de persoonslijst van betrokkenen het gegeven van vertrek uit Nederland 
op te nemen met ingang van 25-02-2014

Mw. X. Ertel Fokkingeslag 66
Dhr. R. Hartman Zuiderkruis 37
Dhr. J.H. Hovinga Oude Roswinkelerweg 25
Mw. L. Liang Houtweg 177
Mw. H. Mafid Laan van de Iemenhees 328
Dhr. Z. Walehiane Rolderbrink 101
Dhr. D.J.M.K. Wilkinson De Lemzijde 157

Indien u (belanghebbende) het niet eens bent met het besluit tot ambts-
halve uitschrijving, kunt u binnen zes weken na de datum van publicatie een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders 
van Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. 

In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Assen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit 
verzoek richt u aan voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuurs-
recht) Assen, Postbus 30.009, 9400 RA  te Assen.

Public  
announcement 
about the European  
Parliament  
elections
The European Parliament elections 
are held once every five years. In the 
Netherlands, we will elect our mem-
bers on Thursday, 22 May 2014.

You may vote in only one country 
Do you live in the Netherlands and 
also hold citizenship in another 
member state of the European Uni-
on? If so, you may cast your vote in 
the European Parliament elections in 
only one of these countries. It is up 
to you, however, to choose in which 
country you will vote. If you want to 
cast your vote in the Netherlands, 
you will have to fill in a form and 
submit it not later than 8 April 2014 
to the municipality in which you are 
registered to vote. You can collect 
this form (Model Y32 Declaration on 
voting for the European Parliament 
in the Netherlands) in the municipa-
lity’s Client Contact Centre located 
at Raadhuisplein 1. You will then 
receive a voting pass. If you would 
rather vote in your country of origin, 
none of this is necessary. 

Changing the country 
in which you vote 
Once you have submitted this de-
claration, you will remain registered 
to vote in the European Parliament 
elections in the Netherlands for as 
long as you live in the Netherlands. 
In order to be able to vote in your 
member state of origin again, you 
will have to contact the municipality 
to retract this declaration, and you 
will also have to report to the autho-
rities in your member state of origin.

De burgemeester van Emmen 
maakt bekend dat de volgende 
evenementenvergunningen zijn 
verleend voor:

•  Erica 
Zaterdag 5 april tot en met 
maandag 7 april 2014  
Stichting Tuinbouw Emmen 
Kom in de Kas 
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur 
Tuinbouwgebied (96310)

•  Barger-Compascuum 
Vrijdag 4 april 2014 tot en met 
zondag 6 april 2014 
VVV Barger-Compascuum 
Kermis Barger-Compascuum  
Tijd: 15.00 tot 22.00 uur 
Op de Dam (97588)

•  Klazienaveeen 
Donderdag 3 april 2014 tot en met 
zondag 6 april 2014 
Stichting Klazienaveen Promotion 
Voorjaarskermis 
Tijd: 14.00 tot 22.30 uur 
Marktplein (100199)

•  Klazienaveen 
Woensdag 9 april 2014  
Sint Henricusschool 
Streetwise 
Tijd: 8.00 tot 12.30 uur 
Jhr. M.W.C. de Jongestraat,  
tussen huisnummer 26 en kruising 
Voeghoutenstraat (98213)

Inzage en informatie omtrent 
bovenstaande vergunningen kan 
verkregen worden bij het Klant 
Contact Centrum, Raadhuisplein 1 
te Emmen

Bezwaar aantekenen
Tegen deze besluiten kan gedu-
rende zes weken door belangheb-
benden bezwaar worden ingediend 
bij de burgemeester van Emmen, 
Postbus 30001, 7800 RA Emmen.
Het bezwaarschrift moet bevatten: 
•  de naam en het adres van de 

indiener;
•  de dagtekening;
•  de omschrijving van het besluit 

waartegen bezwaar is gericht;
•  de gronden van het bezwaar 

Het niet vermelden van bovenstaan-
de gegevens kan ertoe leiden dat de 
indiener in zijn bezwaarschrift niet 
ontvankelijk wordt verklaard. Het 
bezwaar schorst niet de werking van 
het besluit waartegen het is gericht. 

Om de werking van dit besluit te 
schorsen, kunt u een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de Rechtbank te 
Assen. Voor de indiening van een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. Nadere 
informatie over de griffierechten 
en de procedure ontvangt u van de 
griffier van de rechtbank. 

Evenementenvergunningen

Openbare  
kennisgeving  
Verkiezing  
Europees  
Parlement
De verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement wordt eens in 
de 5 jaar gehouden. In Nederland 
kiezen wij onze leden op donderdag 
22 mei 2014.

In één land stemmen 
Woont u in Nederland, maar heeft 
u de nationaliteit van een andere 
lidstaat van de Europese Unie? Dan 
mag u uw stem voor de verkie-
zing van het Europees Parlement 
slechts in één land uitbrengen. U 
mag zelf kiezen in welk land u gaat 
stemmen. Als u in Nederland wilt 
stemmen, moet u uiterlijk 8 april 
2014 een formulier invullen en 
indienen bij de gemeente waar u 
als kiezer staat geregistreerd. Dit 
formulier (Model Y32 Verklaring 
stemmen voor Europees Parlement 
in Nederland) kunt u afhalen in 
het KlantContactCentrum van de 
gemeente (Raadhuisplein 1). U 
ontvangt vervolgens een stempas. 
Wilt u in uw land van herkomst 
stemmen? Dan hoeft u helemaal 
niets te doen. 

Wijzigen 
Nadat u deze verklaring heeft 
ingeleverd, blijft u (zolang u in 
Nederland woont) in Nederland 
geregistreerd als kiezer voor het 
Europees Parlement. Om weer te 
kunnen stemmen in uw lidstaat van 
herkomst neemt u contact op met 
uw gemeente om deze verklaring 
in te trekken en meldt u zich bij de 
autoriteiten van uw lidstaat van 
herkomst.

www.emmen.nl



Bekendmakingen

Het college van Burgemeester 
en Wethouders maakt, gelet op 
het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht, bekend dat 
zij het volgende verkeersbesluit 
heeft genomen inhoudende:

•  Het aanleggen van een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken in de nabijheid van het 
perceel Julianastraat 96 te Emmen

Het verkeersbesluit is  voor 
iedereen in te zien bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeente 
Emmen gedurende een periode 
van zes weken na bekendmaking. 
Het is ook digitaal te raadplegen 
via www.staatscourant.nl Nadere 
informatie kan worden ingewon-
nen bij team FO-VTH via telefoon-
nummer 14 0591. 

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan iedereen wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit 
is betrokken, hiertegen binnen 
zes weken na de dag waarop dit 
besluit bekend is gemaakt, een 
bezwaarschrift indienen. Het be-
zwaarschrift moet worden gericht 
aan het college van Burgemees-
ter en Wethouders van Emmen, 
t.a.v. de afdeling Klant Contact 
Centrum/team Front-Office VTH, 
Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. 
Via het formulier op www.em-
men.nl/bezwaar kan ook digitaal 
een bezwaarschrift worden 
ingediend. 

Het maken van bezwaar 
schorst niet de werking van  
dit besluit.

Bestemmingsplan
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Emmen maakt 
bekend, dat het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Nieuw-Weerdinge’ met 
nummer “NL.IMRO.0114.2011039-
B501” vanaf woensdag 2 april 2014 
gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage ligt 
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
op afspraak, op verzoek ook buiten-
kantooruren, inzien  bij het Klant 
Contact Centrum (KCC), Raadhuis-
plein 1 te Emmen. Voor nadere infor-
matie of  het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de 
gemeente Emmen tel: 14 0591. 
Het ontwerpbestemmingsplan en 
onderliggende stukken zijn ook 
digitaal beschikbaar via www.em-

men.nl/bestemmingsplannen of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plan voorziet in een actuele be-
stemmingsplanregeling voor de kern 
Nieuw-Weerdinge. Dit bestemmings-
plan omvat de omgeving Tramwijk, 
de omgeving Derde Kruisdiep, het 
gebied rondom Eerste Kruisdiep en 
het gebied rondom de Drentse Mon-
denweg. Het Weerdingerkanaal loopt 
hier als een verbindend lint doorheen. 

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

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Nieuw-Weerdinge’

Colofon
Gemeente Emmen
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
7800 RA Emmen
Telefoon: 140591
Website: www.emmen.nl
Contact: www.emmen.nl/contact

Uitgave/eindredactie
Team Communicatie
Postbus 30001
7800 RA Emmen

Openingstijden balies op afspraak
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: 12.00 uur 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 uu

De gemeente Emmen werkt op afspraak!
Voor alle producten van Burgerzaken, Belastingen en Vergunningen dient u altijd 
vooraf een afspraak te maken. Met een afspraak helpen wij u binnen  
5 minuten. Maak een afspraak op:  www.emmen.nl/afspraak of telefonisch op 
14-0591.

Meldingen Openbaar Gebied
Ligt er een stoeptegel los? Heeft u last van hangjongeren? Problemen met uw 
riolering, zwerfvuil op straat of is de straatverlichting kapot? Voor deze en meer 
meldingen of vragen over het openbaar gebied kunt u terecht bij de gemeente 
Emmen. 
Bel met de gemeente Emmen (tel. 14-0591) en geef  direct uw melding door. 
Alleen als de verlichting in de hele wijk niet meer brandt, kunt u dit (ook buiten 
kantooruren) melden bij het Nationaal Storingsnummer op telefoonnummer 
0800 9009. 
U kunt natuurlijk ook uw melding via de website van de gemeente door geven: 
www.emmen.nl/meldpunt of met uw smartphone via  
www.BuitenBeter.nl en download de app! 

* Tijdens de vakantieperiodes gelden er vaak gewijzigde openingstijden.  
Deze kunt u vinden op Emmen.nl 

Verkeersbesluit


