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Bekendmakingen
Emmen officieel

Dinsdag 31 december 2013

Omgevingsvėrgunningen
Aanvragen
omgevingsvergunning
Het college van Burgemeester en
Wethouders deelt mee dat in de
periode tot en met 19 december
2013 de volgende a a nvra gen om
omgevingsvergunningen zijn ont
vangen:
Emmen
* Ora njeka na a l NZ en ZZ, ter hoogte
van winkelcentrum Ba rgeres,
het vellen of te doen velien van
een houtopsta nd (het ka ppen van
4 zomereiken)(91409)
» Sandurdreef, het vellen ofte doen
vellen van een houtopstand (het
kappen van 34 pla ta nen)(91204)
* Willinkplein 75 t/m 171, het
bouwen van een ba uwwerk(het
plaatsen van ba ikonbegia zing)
(91478)
» Raadhuisplein 1, bouwen van een
bouwwerk (het a a npa ssen van een
technische ruímte)( 91561)
Erica
» Erfcasestraat 46, het bouwen van
een bouwwerk (het bouwen va n
een woning)(91474)
Roswinkel
* 't Soerd en Stad, sectie A, ka
dastraal bekend onder nummers
11120 en 9910, het vellen of te
doen vellen van een houtopsta nd
(het kappen van 52 kastanjes en 1
eik)(91206)
Schoonebeek
« Spanjaardspad, 44 woningen, mel
ding aanleg gesloten bodemener
giesysteem buiten inrichtingen
(het plaatsen van wa rmtepompen)
(91488)
Weiteveen
« Zuídersloot ong., sectie E, kadas
traal bekend onder nummer 711,
het vellen ofte doen vellen van
een houtopstand (het ka ppen van
19lijsterbessen)(91220)
Het is niet mogelijk bezwa a r te ma
ken ten a a nzien van de ingekomen
aanvragen.

Verleende
omgevingsvergunningen
reguliere
procedure
Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft in de periode
tot en met 20 december 2013 de
volgende omgevingsvergunningen
verleend/ bekendgema a kt
(de datum van bekendmaking sta a t
als eerste genoemd):
Emmen
« 1712 De Winkelakkers 3, het
bouwen van een bouwwerk en
het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (het vergro
ten van een woning)(84188)
« 1912, Druwerbrink 49, het ha nde
len in strijd met regels ruimtelijke
ordening (het vergroten va n een
wonİng)(87258)
« 2012, Valtherbospad 48, sectie T,
kadastraal bekend onder nummer
76, het bouwen van een bouw
werk en het handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening
(het bouwen van een schuur,
paardenbak met verlichting)
(80796)
Klazienaveen
» 2012 Boogschutter 9, het bouwen
van een bouwwerk (het bouwen
van een woning)(82374)
Veenoord
» 1912 Middenweg 55, het hande
len în strijd met regefs ruimtelijke
ordening (het plaatsen van een
unit)(83654)

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
deze verleende vergunningen bín
nen zes weken na de genoemde
datum van bekendmaking een
schríftelijk en gemotiveerd be
zwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 30001, 7800 RA Emmen
of via de digitale weg,
ivwiv.eronien.n/, Digitaal loket,
Klachten en bezwaren, Bezwaar
schrift tegen besluiten.
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 we
ken. 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
NoordNederland 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 heeft onderstaande
vergunningen verleend voor:
Emmen
' 2312 Wilhelminastraat 8, het
brandveilig in gebruik nemen
en houden van een bouwwerk
waarin bedrijfsmatig of in het
kader van verzorging nachtverblijf
wordt verschaft aan meer dan 10
personen; het gebouw is bedoeld
voor het verblijf van meer dan 50
personen (76906)
Nieuw-Amsterdam
* 2012 Ganzenroer 2, het brandvei
lig in gebruik nemen en houden
van een bouwdeel van een bouw
werk (peuterspeelzaal Peuterhof/
De Bron) waarin dagverblijf wordt
verschaft aan meer dan 10 perso
nen jonger dan 12 jaar(68539)
NieuW'Dordrech t
« 2312 Bìadderswijk OZ 101, het
bouwen van een bouwwerk en
het handelen Ín strijd met regels
ruimtelijke ordening (het bouwen
van een woning) (65807)
Beroep
Met ingang van de datum na de
dag van deze publicatie liggen de
besluiten 6 weken ter inzage in bij
het Klant Contact Centrum (KCC),
Raadhuisplein 1 ín Emmen.
Gedurende de termijn van 6 weken
kan een belanghebbende tegen
bovenstaande besluiten een schrif
telijk en gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Sector bestuursrecht
van de Rechtbank Assen, Postbus
30009, 9400 RA Assen. Degene die
een beroepschrift heeft ingediend
kan, om te voorkomen dat door de
uitvoering van het besluit onom
keerbare gevolgen ontstaan, een
schríftelijk verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrech
ter van de Sector bestuursrecht van
de Rechtbank Assen. U kunt ook
digitaai procederen, voor meer Info
raadpleeg de internetsite van de
Rechtbank.

Gemeente
Emmen

Besluiten
ver
l enging
beslistermijn
omgevingsvergunning
reguliere
procedure
Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft op grond van ar
tikel 3.9 lìd 2 van de Wet algemene
bepalingen omgevíngsrecht de be
slistermijn met zes weken verlengd
betreffende de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning:
Emmen
« Balingerbrink, 243, 245, 247,249,
het bouwen van een bouwwerk en
handelen in strijd met regels ruim
telijke ordening (het vergroten
van een wİnkelruimte)(82228)
Barger-Compascuum
»Teugel 3, het bauwen van een
bouwwerk en handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening (het
bouwen van een garage)(84646)
Gezien de aard van de aanvraag is de
beslistermijn met zes weken verlengd.
Het is niet mogelijk bezwaarte ma
ken ten aanzien van de verlenging
van de beslistermijn.

Verleende
Omgevingsvergunningen
reguliere
procedure,
van rechtswege
Het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente
Emmen deelt mee dat de volgende
omgevingsvergunningen van rechts
wege zijn verleend:
Emmen
* Haagjespark, sectie C, kadastraal
bekend onder nummer 11942, het
bouwen van een bouwwerk en
het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (het plaatsen
van een kunstwerk)(78819)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
deze verleende vergunningen bin
nen zes weken na de genoemde
datum van bekendmaking een
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar
schrift indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Post
bus 30001, 7800 RA Emmen of via de
digitale weg, www.emmen.nl, Di
gitaal íoket, Klachten en bezwaren,
Bezwaarschrift tegen besluiten.
Inwerkingtreding en
voorlopige voorziening
De beschikkingen treden ín
werking met ingang van de dag
na afloop van de bezwaartermijn
van zes weken. Indien bezwaar ís
gemaakt, is de inwerkingtreding
afhankelijk van de beslissing op het
bezwaar. De vergunninghouder
kan de Voorzieningenrechter van
de Sector bestuursrecht van de
Rechtbank Assen, Postbus 30009,
9400 RA Assen verzoeken de op
schorting op te heffen. Degene die
een bezwaarschrift heeft inge
diend kan, om te voorkomen dat
door de uitvoering van het besluit
onomkeerbare gevolgen ontstaan,
een schriftelijk verzoek tot het tref
fen van een voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrech
ter van de Sector bestuursrecht van
de Rechtbank Assen. U kunt ook
digitaal procederen, voor meer info
raadpleeg de internetsite van de
Rechtbank.

Geweigerde
omgevingsvergunningen
uitgebreide
procedure
Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft de volgende om
gevingsvergunning geweigerd:
Emmen
» Hoek Valterzandweg/R. Schuiling
straat, sectie C, kadastraal bekend
onder nummers 1D635 en 12242,
het bouwen van een bouwwerk en
het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (het bouwen
van 20 woning en) (4328 6)

Bekendmaking
aanwijsbesluĩt
parkeren
Burgemeester en wethouders ma
ken, gelet op het bepaalde in de Al
gemene wet bestuursrecht, bekend
dat zij hebben besloten om op maan
dag 30 en dinsdag 31 december 2013
geen parkeerbelasting te heffen
op de door de gemeente beheerde
parkeerterreinen en vakken.

Beroep
Met ingang van de datum na de
dag van deze publicatie liggen de
besluiten 6 weken ter inzage in bíj
het Klant Contact Centrum (KCC),
Raadhuisplein 1 in Emmen.
Gedurende de termijn van 6 weken
kan een belanghebbende tegen
bovenstaande besluiten een schrif
telijk en gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Sector bestuursrecht
van de Rechtbank Assen, Postbus
30009, 9400 RA Assen. Degene die
een beroepschrift heeft ingediend
kan, om te voorkomen dat door de
uitvoering van het besluit onom
keerbare gevolgen ontstaan, een
schríftelijk verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrech
ter van de Sector bestuursrecht van
de Rechtbank Assen. U kunt ook
digitaal procederen, voor meer info
raadpleeg de internetsite van de
Rechtbank.

Belastĩngverordeningen
en tarieven 2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen
deelt hierbij mee dat door de gemeenteraad in zijn vergaderingen van
19 december 2013 de volgende belastingverordeningen en tarieven
zíjn vastgesteld, alsmede de Tarieventabel voor het gebruik van de
gemeentelijke sporttereinen;
1. Verordening op de heffing en invordering van de onroerende
zaakbelastingen 2014
2. Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op
roerende woon en bedrijfsruimten 2014
3. Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing
2014.
4. Verordening op de heffing en invordering van een rioolheffing 2014.
5. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten
2014.
6. Tarieventabel 2014 behorende bij de Verordening op de heffing en
invordering van lijkbezorgingsrechten 2014.
7. Verordening op de heffing en invordering van leges 2014.
8. Tarieventabel 2014 behorende bij de L eg es verordening 2014.
9. Verordening op de heffing en invordering van precariobelastlng 2014.
10. Tarieventabel 2014 behorende bij de Verordening op de heffing en
invordering van precariobelasting 2014.
11. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014.
12. Tariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken en Geo
Ínformatie2014.
13. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014,
14. Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2014.
15. Tarieventabel 2014 behorende bij de Verordening op de heffing en
invordering van Parkeerbelastingen 2014.
16. Verordening op de heffing en invordering van een Reclamebelastingen
2014.
17. Tarieventabel 2013 behorende bij de Verordening op de heffing en
invordering van Reclamebelasting 2014.
IS.Tarievenverordening 2014 aangaande het gebruik van de gemeentelijke
sportterreinen.
Deze verordeningen treden in werking met ingang van de tweede dag na
die van de bekendmaking, tenzij in deze verordeningen een ander tijdstip
ís aangewezen. Deze verordeningen liggen gedurende 12 weken tijdens
kantooruren kosteloos ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Klant
Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen, Een ieder kan op verzoek een
afschrift van de verordeningen verkrijgen (via telefoonnumemr 14 0591),
Hiervoor worden leges in rekening gebracht. U kunt de verordeningen
ook inzien onder www.emmen.nl /verordeningen, onderdeel Financiën en
Economie.

Bekendmakingen
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Kinderopvang
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Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen
deelt mee dat op grond van artikel 8 Besluit registers kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk de volgende voorzieningen voor kinderopvang uít het
landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn verwijderd:

Landelijk registratienummer:
Datum van verwijdering:

Kinderdagverblijf
De Rommelpot
188838673
01-01-2014

Landelijk registratienummer:
Datum van verwijdering:

Buitenschoolse opvang
De Rommelpot
141831935
01-01-2014

Landelijk registratienummer:
Datum van verwijdering:

Peuterspeelzaal
De Rommelpot
198850785
01-01-2014

Til

Vanaf de datum van verwijdering kan er voor deze voorziening voor kinderopvang geen aanspraak meer worden gemaakt op kinderopvangtoeslag.

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

De gemeente
Errìmen werkt op
afspraak!
Vooralle producten van Burgerzaken, Belastingen en Vergunningen dient u altijd
vooraf een afspraak te maken. Met een afspraak helpen wij u bínnen
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.
Alieen als de verlichting in de hele wijk niet meer brandt, kunt u dit (ook buiten
kantooruren) melden bíj het Nationaal Storingsnummer op telefoonnummer
0800 9009.
U kunt natuurlijk ook uw melding vía de website van de gemeente doorgeven:
www.emmen.nl/meldpunt of met uw smartphone vla
www.BuitenBeter.nl en download de app!

Openingstijden
balies op
afspraak
Gemeentehuis Emmen,
Gemeentewinkel *
Klant Contact Centrum
Emmer-Compascuum (De Hllde)
Bezoekadres: Spoel 85
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Emmen
Maandag tot en met vrijdag:
Dinsdag: 12.00 tot 17.00 uur
8.30 tot 16.30 uur
en 17.30 tot 19.00 uur
Donderdag: 12.00 uur tot 16.00 uur
Donderdag: 8.30 tot 19.00 uur
Gemeentewinkel Schoonebeek *
Bezoekadres:
Kerketnd 1, Schoonebeek
Maandag: 12.00tot 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 Klazienaveen *
Bezoekadres: Van Echtenstraat 39-41
Dinsdag: 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 12.00tot 17.00 uur
en 17.30 tot 19.00 uu

* Tíjdens de vakantiepenod i gelden e
Deze kunt u vinden op Emir n.nl

ak gewijzigde

mngstijden.

