Gemeentenieuws 26 juni 2018
Officiële bekendmakingen
Verkeer
Straatnaamgeving
Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek maakt bekend
dat zij voornemens is tot naamgeving
over te gaan van de straat die gerealiseerd gaat worden tussen de Rondweg en de Zernikestraat in Wezep.
Voorgesteld wordt de naam James
Wattstraat vast te stellen.
De kaart met de betreﬀende straat en
bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 juni 2018 zes weken ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tussen
27 juni en 7 augustus 2018 schriftelijk zienswijzen over dit voornemen
naar voren brengen bij het college van
B&W van Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met Alice
Ponstein van het team KCC, tel. 0525
63 82 00.
Omgevingsvergunningen

Het dossiernummer en de datum van
binnenkomst staan tussen haakjes
achter de aanvraag. Voor meer informatie over een bepaalde bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het
KCC.
Aanvragen
omgevingsvergunning
• Stationsweg 77 in Wezep, verbouwen
van de woning (0269201800374 14 juni 2018).
• Feithenhofsweg 6A in Oldebroek,
plaatsen van een overkapping en een
schuilgelegenheid (0269201800375
- 15 juni 2018).
• Het Kooiveen 46 in Oldebroek, bouwen van een kapschuur met overkapping (0269201800377 - 16 juni
2018).
• Oostendorperstraatweg 69 in Oosterwolde, plaatsen van 60 zonnepanelen (0269201800380 - 11 juni

2018).
• Bovenheigraaf 4 in Oldebroek, realiseren van een bed & breakfastvoorziening (0269021800381 7 juni 2018).
• Zuiderzeestraatweg 400 in Oldebroek, plaatsen van een tijdelijke
chalet (0269201800382 - 18 juni
2018).
• Zuiderzeestraatweg 404A in Wezep, oprichten van een woning
(0269201800387 - 20 juni 2018).
Verleende
omgevingsvergunning
• Berberisstraat 11 in Wezep, verlengen van de termijn voor een
tijdelijk
noodlokaal
(school)
(0269201800195 - 21 juni 2018).
• Mheneweg Zuid 1B in Oldebroek,
uitbreiden van een bestaande hal
(0269201800256 - 19 juni 2018).
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
• Rondweg naast 40 in Wezep, oprichten van een bedrijfsgebouw
(0269201800265 - 19 juni 2018).
• Keizersweg nabij 73 in Wezep, plaatsen van een hekwerk en het aanleggen van verharding (0269201800191
- 15 juni 2018).
• Groote Woldweg 75B in Oosterwolde, verbouwen van een loods
(0269201800277 - 19 juni 2018).
• Voskuilerdijk 22 in Hattemerbroek,
wijzigen van de bestaande vergunning (bedrijfsgebouw met woning)
(0269201800264 - 19 juni 2018).
Vergunningen

Gewijzigde
standplaatsvergunning
• Kaashandel G.J. van den Brink; voor
het innemen van standplaats r3 in
plaats van standplaats r1 en r2 op
het Meidoornplein in Wezep, op
dinsdagen van 13.00 tot 18.00 uur
en op vrijdagen van 06.00 tot 18.00
uur.
Geluidsontheffing
• Aan VolkerRail is ontheﬃng ver-

leend voor de periode van dinsdag
3 juli 2018 vanaf 09.00 tot en met
donderdag 5 juli 2018 13.00 uur in
verband met het vernieuwen van de
spoorconstructie en overweg Keizersweg in Wezep.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten
binnen zes weken, nadat het besluit
aan de aanvrager is toegezonden of
anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
Het indienen van een bezwaar schorst
de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland, afdeling bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Hiervoor bent u in het algemeen grifﬁerecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen
Ingediende sloopmelding
• Vogelzang Veldweg 48 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800383
- 14 juni 2018).
• Hogenbrinkweg 10 in Oldebroek,
slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800384 - 18 juni 2018).
• Prins Hendriklaan 2 in Wezep, slopen
van het hoofdgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen
(0269201800386 - 18 juni 2018).

(0269201800373 - 14 juni 2018).
Structuurvisie

Vaststelling
Structuurvisie
Permanente bewoning recreatiewoningen (2017), geactualiseerde versie 2018
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oldebroek maken bekend
dat de gemeenteraad op 7 juni 2018
van de structuurvisie Permanente
bewoning recreatiewoningen (2017)
de geactualiseerde versie 2018 heeft
vastgesteld. De structuurvisie is vastgesteld conform het hierop betrekking
hebbende raadsbesluit en de daarbij
behorende stukken.
Doel van de structuurvisie
De gemeente Oldebroek wil onder
voorwaarden toestaan dat permanent
bewoonde recreatiewoningen op
het recreatiepark Mulligen en solitair
gelegen recreatiewoningen kunnen
worden omgezet naar een reguliere
woning.

Ingediende melding gesloten
bodemenergiesysteem
• Dahliastraat 7 in Oldebroek, aanleg
gesloten
bodemenergiesysteem
(0269201800376 - 15 juni 2018).
• Stationsweg 66 in Oldebroek, aanleg gesloten bodemenergiesysteem
(0269201800379 - 18 juni 2018).

De gemeente Oldebroek heeft een
beleidskader opgesteld waaraan verzoeken worden getoetst. Dit kader is
verwoord in de structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen,
zoals deze op 2 juli 2015 is vastgesteld.
Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie permanente bewoning recreatiewoningen
(2017) opnieuw vastgesteld. Hiermee
is de structuurvisie in overeenstemming gebracht met de actuele wet- en
regelgeving, waaronder de provinciale
verordening. Tevens is toen aandacht
besteed aan de juridische borging van
het fonds waarin de vereveningsbijdragen worden gestort. De paragraaf
Beschrijving fondsvorming voor 'bijdragen in ruimtelijke ontwikkeling' uit
de structuurvisie is in 2018 geactualiseerd.

Ingediende melding lozing
buiten inrichting
• Eekterweg 60A in Oosterwolde,
melding lozing buiten inrichting

Inzagetermijn
De vastgestelde structuurvisie en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 juni 2018 gedurende zes

weken tot en met 7 augustus 2018
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. De structuurvisie is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.oldebroek.nl.

Geen bezwaar en beroep
De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document
en derhalve kan tegen het besluit tot
vaststelling van de structuurvisie, op
grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar
worden gemaakt of beroep worden
ingesteld.

Inwerkingtreding
De structuurvisie treedt in werking
met ingang van de dag na bekendmaking.

Anterieure overeenkomst

Anterieure Overeenkomst Buitengebied, Oude Kerkweg 5 in
Hattemerbroek
Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van
de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek
bekend dat op 7 juni 2018 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van de wijziging van de huidige
bestemming van het recreatieobject
naar een reguliere woonbestemming
binnen het plangebied Oude Kerkweg
5 in Hattemerbroek. Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen
zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze
overeenkomst is met ingang van 27
juni 2018 gedurende zes weken voor
iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Verordeningen en
beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op
www.oﬃcielebekendmakingen.nl.

Nieuwsberichten

Akse media start met acquisitie

• De vru getis  Olro rhit g ja s enu min.
• Beg led  ko d memane . U ku h as rer 
adte. Bink ne Ake Ma hor ta m  o.

Colofon
Gemeente Oldebroek
Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek
0525 63 82 00 (werkdagen van 8.30
tot 16.30 uur, vrijdag tot 16.00 uur)
gemeente@oldebroek.nl
www.oldebroek.nl

Werken op afspraak
Voor het aanvragen van producten
en diensten werken wij op afspraak.
U maakt een afspraak via:
• www.oldebroek.nl/afspraak
• Telefonisch via 0525 63 82 00
• Bij de informatiebalie

gem_oldebroek
facebook.com/oldebroek
06 25 39 54 58
Nu k eka va Ws!

Openingstijden op afspraak
Maandag tot en met vrijdag van 8.30
tot 12.30 uur. Daarnaast kunt u voor
Burgerzaken op woensdagavond van
17.00 tot 20.00 uur op afspraak terecht.

Sociaal Team Oldebroek
Voor vragen over jeugd, werk en zorg:
0525 63 83 33
(werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur)
sociaalteam@oldebroek.nl

Vrije inloopmiddag
Voor het aanvragen van producten
en diensten bij Burgerzaken kunt u
zonder afspraak terecht op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

In gesprek met college van B&W
Wilt u in gesprek met een lid van het
college? Maak een afspraak via het
bestuurssecretariaat: gemeente@oldebroek.nl
of tel. 0525 63 82 00

Ben je jong? Geef je mening!
Wat is er nodig voor een sociaal en leefbaar Oldeboek?
Oldebroek wil een gemeente zijn
waarin het goed leven, wonen en
werken is. Voor iedereen. Maar wat
hebben we daarvoor nodig? Dat
vragen we tijdens de verschillende

dorpsgesprekken die we nu houden.
Speciaal voor jongeren (14 t/m 26
jaar) hebben we een enquête gemaakt. We hopen dat zoveel mogelijk jongeren deze gaan invullen. Dat

kost maar 2 minuten. Doe jij mee?
Je vindt de enquête via de website:
www.oldebroek.nl/dorpsgesprekken.
Invullen kan tot 2 juli.

Samen in actie voor NIX18
De afgelopen weken stonden in
het teken van NIX18; geen alcohol
of tabak onder de 18 jaar. Ook in
Oldebroek. Op verschillende manieren werd de leeftijdsgrens van
18 onder de aandacht gebracht.
Belangrijk, want alcohol drinken
en roken is vooral voor jongeren
die nog in de groei zijn erg slecht.
Het beschadigt onder andere de
hersenen en longen.

18’. Ik vind dat erg belangrijk en het
zorgt er voor dat we het in Oldebroek ook voor onze jongeren goed
voor elkaar hebben. Hier blijven we
in de toekomst dan ook op toezien.”
Uit de bedrijven die positief uit de
controles kwamen, heeft burgemeester Hoogendoorn één bedrijf
geloot. Dit is Supermarkt Plus in

Wezep geworden. Hij bracht de
supermarkt een bezoek om het personeel persoonlijk te bedanken voor
hun inzet voor NIX onder de 18.
Wilt u meer informatie over Nix18?
Bijvoorbeeld over hoe u dit als ouder
aanpakt? Kijk op: www.nix.nl,
www.pratenmetuwkind.nl,
www.hoepakjijdataan.nl.

Niet alleen ouders of verzorgers
spelen een belangrijke rol in het
voorkomen dat jongeren alcohol
of tabak nuttigen. Ook bedrijven
moeten zich verplicht houden aan
de leeftijdsgrens.

Broekermarkt op 4 juli:
ophaaldag afval gewijzigd
In verband met de Broekermarkt
wordt op woensdag 4 juli 2018 geen
afval opgehaald in het gebied dat tijdens de Broekermarkt wordt afgesloten voor autoverkeer. De ophaaldag

Buitengewone
raadsvergadering 28 juni
Donderdag 28 juni 2018 is er om
14.00 uur een buitengewone vergadering van de gemeenteraad van
Oldebroek. De raad en burgemeester Adriaan Hoogendoorn nemen
afscheid van elkaar.

De locatie van de vergadering is restaurant Coelenhage in Wezep. Voor
vragen over de vergadering kunt u
terecht bij Hans Tabak, griﬃer van de
gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Wat heeft de gemeenteraad
besloten op 14 juni?
De vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek van 14 juni
2018 ging over de start van de nieuwe bestuursperiode 2018 - 2022.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “In de afgelopen periode zijn
Oldebroekse bedrijven gecontroleerd in het kader van de actie ‘Nix
18’. Geen alcohol en tabak verkopen
aan jongeren, daar gaat het dan om.
Gelukkig pakte de test bij een aantal
bedrijven goed uit. Dat is natuurlijk
een compliment waard. Helaas
houden niet alle winkels en horecagelegenheden zich aan de wettelijke
spelregels. Ik hoop dat alle ondernemers in de gemeente Oldebroek
serieus werk gaan maken van ‘Nix

van restafval (grijze container) in dat
gebied is een dag eerder, op dinsdag
3 juli 2018. Kijk voor meer informatie op uw afvalapp, of bel met de
gemeente, tel. 0525 63 82 00.

Na beschouwingen van de raadsfracties over de gesloten bestuursovereenkomst ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ van ChristenUnie,
SGP en ABO, heeft de gemeenteraad
op voordracht van deze fracties de
volgende wethouders benoemd na
schriftelijke stemming:
• Mevrouw E.G. Vos - van de Weg
(ChristenUnie), unaniem.
• Meneer B. Engberts (SGP), met
15 stemmen voor en 4 stemmen
tegen.

• Meneer B. Bergkamp (ABO), unaniem.
Aan meneer Engberts uit Vriezenveen en meneer Bergkamp uit Breda
heeft de raad voor een jaar onthefﬁng verleend van het vereiste, dat zij
in de gemeente Oldebroek moeten
wonen en ingeschreven staan.
Tijdens de vergadering hebben
de drie nieuwe wethouders hun
benoeming aangenomen en zijn zij
door burgemeester Hoogendoorn
beëdigd.

Vergadering raadscommissie juli 2018
De raadscommissies bereiden de
besluiten van de gemeenteraad
voor. Dit doen zij door zich een mening te vormen over de voorstellen
van het college van B&W aan de
raad en informatie te vragen.
U bent van harte welkom in het
gemeentehuis om de openbare
vergaderingen op 4 en 5 juli 2018 bij
te wonen.
Financiën en Bedrijfsvoering,
woensdag 4 juli 2018, aanvang 19.30 uur.
Ter bespreking
• Jaarverslag en jaarrekening gemeente Oldebroek 2017.
• Voorstel budgetoverhevelingen
2017 naar 2018.
Samenleving en Bestuur, donderdag 5 juli 2018, aanvang
19.30 uur.
Ter bespreking
• Voorstel voorﬁnanciering ruimten

kinder- en peuteropvang Integraal
Kindcentrum Zuidwest (Wezep).
• Evaluatie subsidie muziekverenigingen.
• Initiatiefvoorstel VVD voor meer
AED’s en reanimatiekennis.
• Voorstel aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet (BUIG 2017).
• Jaarverslag en jaarrekening gemeente Oldebroek 2017.
Zonder bespreking
• Voorstel jaarverslag 2017 en concept programmabegroting 2019
GGD Noord- en Oost-Gelderland
(verhoging inwonerbijdrage, indienen zienswijze).
De commissies hebben een eigen
postlijst waarop vooral informatie
van het college van B&W voor de
raad staat.
Soms worden onderwerpen van de
postlijst door de commissie bij de
vaststelling van de agenda op de
agenda voor bespreking geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende
documenten?
U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.
oldebroek.nl/gemeenteraad. De
vergaderstukken liggen ook ter
inzage in de informatiehoek in het
gemeentehuis tijdens openingsuren.
Spreekrecht
Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het
mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website
staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen
toegelicht.
Vragen?
Voor vragen over de vergaderingen,
de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak,
griﬃer van de gemeenteraad, tel.
0525 63 82 00.

Overige informatie
Militaire oefeningen
Van maandag 25 juni 2018 tot en
met dinsdag 3 juli zijn er militaire
oefeningen (deels) in de gemeente
Oldebroek.

Rondje politiek
Wekelijks zendt LOCO op woensdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur het
programma 'Rondje Politiek' uit.
• Woensdag 27 juni: PvdA en ABO

