Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Nijeholtpade
10-01
Stellingenweg 82, 8475 EH,
gewijzigd uitvoeren
varkensstal.
Wolvega
09-01
Sleeswijklaan 1, 8471 AT, wijzigen
gevel.
09-01
Van Harenstraat 3, 8471 JA,
aanwezigheidsvergunning
2 kansspelautomaten in 2018.

Bezoekadres:
Griffioenpark 1, Wolvega
Postadres:
Postbus 60
8470 AB Wolvega
Telefoon:
14 0561
E-mail:
Info@weststellingwerf.nl
Website:
weststellingwerf.nl

Gemeente Weststellingwerf

Omgevingsaanvragen
10-01
Eikepage 24, 8472 DC, nieuwbouw
Op de aangegeven datum is de volgende
woonhuis.
aanvraag ingediend.
Gemeente Weststellingwerf
Sluiting bedrijfspand Noordwolde wegens
10-01
meerdere locaties, groot
overtreding Opiumwet
onderhoud kappen
Wegens een overtreding van de Opiumwet
landschapselementen/
in een bedrijfspand aan de Nieuweweg
houtopstanden in het kader Epaper:(www.weststellingwerf.nl)
57A in Noordwolde, heeft de burgemeester
van het agrarisch natuur en
besloten een deel van die woning te sluilandschapsbeheer.
ten voor een periode van 6 maanden, op
Wolvega
grond van artikel 13b van de Opiumwet. De
05-01
Hoofdstraat West 6, 8471 HV,
sluiting vond plaats op 15 januari 2018. Dit
uitbreiden zaal.
betekent dat het bedrijfspand gesloten is
voor iedereen tot vrijdag 12 juli 2018. Het

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag van
09.00 - 13.00 uur.
Woensdagmiddag op afspraak
Donderdagavond van 18.30 - 20.30 uur
Afvalinzameling en storingen
Voor vragen kunt u bellen met de
Infolijn, telefoonnummer 14 0561.
Bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 08.30 - 16.30 uur en
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

betreden van het bedrijfspand is binnen die
periode strafbaar.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.
Reacties
Uw reacties, bedenkingen, bezwaren of
zienswijzen kunt u schriftelijk richten aan:
Burgemeester en wethouders
Postus 60, 8470 AB Wolvega
Meer informatie?
weststellingwerf.nl/bezwaarenberoep

Officiële bekendmakingen
In de kranten Griffioen en Stellingwerf
staan wekelijks de officiële
bekendmakingen.
Stukken die ter inzage liggen kunt u
tijdens openingstijden inzien.
Met uitzondering van donderdagavond.

U vindt de officiële bekendmakingen ook op: weststellingwerf.nl/bekendmakingen

