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Ontdek het virtuele
Weststellingwerf

Samen werken aan een aantrekkelijk winkelcentrum

Gemeenteraad
Kalender augustus 2020
In augustus zijn er geen
raadsvergaderingen.

De gemeente Weststellingwerf werkt
samen met ondernemers en inwoners aan
een aantrekkelijk centrum in Wolvega. In
het voorjaar zijn bezoekers van het centrum
en inwoners van de gemeente gevraagd
naar hun mening over het centrum. De
uitkomsten van deze onderzoeken worden
gebruikt om een plan op te stellen dat
antwoord geeft op de vraag: hoe moet het
centrum van Wolvega eruitzien?

Ben je benieuwd naar de uitkomsten van de
onderzoeken en wil je meer weten over het
project Centrumontwikkeling Wolvega?
Ga dan naar weststellingwerf.nl/
centrumontwikkelingwolvega.

Al het goeds en moois in Weststellingwerf is al eeuwenlang
een groot geheim. Dat komt
omdat echte Stellingwervers er
nooit over praten. Zij weten als
geen ander dat er niet een beter stukje Friesland voor
wonen, werken en recreëren te vinden is.
Alles waar Stellingwervers stiekm trots op zijn, delen zij
nu met jou op de website stiekmtrots.nl. Je vindt hier
alles op het gebied van winkelen, eten & drinken, zien
& doen, overnachten en sporten.
Ga naar stiekmtrots.nl en ontdek al het moois zelf!
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Gemeentehuis alleen open op
afspraak
Vanwege het coronavirus kan je het
gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Maak je afspraak door te
bellen of te mailen naar:
140561
info@weststellingwerf (met
vermelding van je telefoonnummer!)
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Online afspraak maken?
Je kunt alleen online een afspraak
maken voor:
• aanvragen en afhalen rijbewijs/
identiteitsbewijs
• geboorteaangifte
• huwelijks-/partnerschapsaangifte
• aanvraag uittreksel BRP

Humanitas op zoek
naar vrijwilligers
Als vrijwilliger van Humanitas help je andere mensen.
Denk hierbij aan hulp bij de thuisadministratie of
het voorlezen aan kinderen. Ook gaan vrijwilligers
op huisbezoek bij mensen die behoefte hebben aan
een praatje of iemand om samen boodschappen mee
te doen. Door het gezellige contact voelen mensen
zich minder eenzaam en komen ze uit hun sociaal
isolement.
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Ga jij als vrijwilliger aan de slag?
Voor het vriendschappelijk huisbezoek zoeken we
vrijwilligers. Lijkt het jou leuk om als vrijwilliger aan de
slag te gaan of ben je op zoek naar meer informatie?
Neem dan contact op met coördinator Hanny
Huizinga. Bel naar 06-47032704 of mail naar
humanitas.vth.west@gmail.com.
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Wil je op de hoogte blijven
van het laatste nieuws?
Meld je aan voor onze
digitale nieuwsbrief!

weststellingwerf.nl/nieuwsbrief

NL Alert

verstopping in het riool
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Digitale controles op blauwe
parkeerzoneser steeds meer deuren open. Kijk voor meerschoon. Voor het reinigen van bijvoorbeeld deurklinken
hoesten of verhoging, blijven we thuis en
Voor de controles op de blauwe parkeerzones gebruiken we sinds kort digitale
apparatuur. Hiermee kunnen we beter
controleren of alle parkeerders de blauwe
parkeerschijf goed gebruiken.
De komende tijd gaan boa’s (buitengewoon
opsporingsambtenaren) meer controleren
in de blauwe zones. Wie niet volgens de
richtlijnen parkeert, krijgt een

waarschuwing. Het nieuwe systeem biedt
de mogelijkheid om te controleren of de
overtreder vaker is gewaarschuwd. Bij
meerdere waarschuwingen ontvang je een
boete. Is het parkeergedrag erg hinderlijk,
dan kan de boa besluiten om direct een
boete uit te schrijven. Later in het jaar gaan
de boa’s strikter optreden.

of winkelwagens wordt vaak gebruik gemaakt van
vochtige doekjes. Deze doekjes spoelen mensen daarna
vaak door de wc. De afgelopen weken is het riool daardoor een aantal keer verstopt geraakt. Gooi vochtige
doekjes na gebruik daarom altijd in de prullenbak.
Samen zorgen voor een goedwerkend riool
Een goed werkend riool is belangrijk voor iedereen.
Ook jij kan bijdragen aan een goed werkend riool,
door het alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is:
toiletpapier en ontlasting. Tip: plaats een prullenbak
bij jouw toilet voor bijvoorbeeld vochtige doekjes.

Bij een ramp of incident wil de overheid
jou waarschuwen en veiligheidstips
geven. NL Alert is de opvolger van de
WAS-palen (waarschuwing- en alarmeringstelsel) die elke eerste maandag van
de maand om 12.00 uur een testsignaal
geven. De WAS-palen blijven voorlopig
nog actief. In de toekomst neemt NL
Alert de waarschuwingsfunctie over.
Via NL Alert ontvang je een bericht op
je mobiele telefoon
met informatie en
advies. Stel je
mobiele telefoon op
tijd goed in. Kijk op:
crisis.nl/nl-alert.

Lijkt het je leuk om je eigen (opvoed)ervaring
in te zetten voor het begeleiden van een
gezin in Weststellingwerf? Word vrijwilliger
bij Home-Start!
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In verband met het coronavirus is
het gemeentehuis alleen open op
afspraak.

Met klachten of vragen over
afvalinzameling en storingen
kun je terecht bij de Infolijn,
telefoon: 0561 - 69 13 00.

De Westwijzer verschijnt
maandelijks in nieuws- en huisaan-huisblad Stellingwerf.

Home-Start: zet jouw
opvoedervaring
in als vrijwilliger

Interesse of aanmelden?
Bel of mail met Margriet Verloop,
projectcoördinator:
06-51386583
m.verloop@humanitas.nl
Meer informatie vind je op home-start.nl.

Home-Start biedt opvoedingsondersteuning,
praktische hulp en vriendschap aan gezinnen
die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Je zet als vrijwilliger jouw eigen
levenservaring in en komt wekelijks bij het
gezin.

Postbus 60
8470 AB Wolvega
TELEFOON 14 0561
ma t/m do van 8.30 - 16.30 uur
vrijdag van 8.30 - 13.00 uur
E- MAIL

Info@weststellingwerf.nl
WEBSITE weststellingwerf.nl

Bel naar 140561 of mail naar
info@weststellingwerf.nl om een
afspraak te maken.

Het Burgerplatform Sociaal
domein zoekt nieuwe leden!
Het Burgerplatform komt op voor de wensen en
belangen van inwoners die gebruik maken van
sociale voorzieningen die de gemeente aanbiedt.
Het platform zoekt uit wat de ervaringen zijn en
geven advies aan het college van b&w.
Denk jij mee met het Burgerplatform? Of is de taak als
secretaris iets voor jou? Neem dan contact op met het
Burgerplatform via wmoburgerplatform@gmail.com.
Of kijk voor meer informatie op weststellingwerf.nl/
burgerplatform.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

In de Stellingwerf staan
wekelijks de officiële
bekendmakingen.

Je vindt de officiële
bekendmakingen ook op:

weststellingwerf.nl.

