Officiële bekendmakingen
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende
aanvraag ingediend.
Langelille
10-02
Kerkeweg 38, 8484 KC, sloop oude
houten garage en bouw nieuwe
stenen garage.
Noordwolde
12-02
Puntersweg 1, 8391 KJ, oprichten
nieuwe woning en refit bestaande
berging.
Vinkega
14-02
Noordwolderweg 6, 8393 RE,
oprichten woning met garage.
Wolvega
09-02
De Meenthe 7, 8471 ZP,
herbouwen schuur achter
bestaande woning.
13-02
Wederik 17, 8471 VK, veranderen
bestaande garage.
Verleende vergunningen
Noordwolde
08-02
Oosterseveldweg 4, 8391 MA, kappen eik.
13-02
Hoofdstraat Oost 49, 8391 AT,
plaatsen nieuw kozijn in voorgevel.
13-02
Dwarsvaartweg 3 A, 8391 MH,
kappen 4 Amerikaanse eiken met
herplant.
15-02
Molenstraat 10 1, 8391 AJ, milieuneutraal wijzigen.
Nijeholtpade
13-02
kadastraal WVG00 M562, kappen
eik middenberm N351 met herplant.
Oldeholtpade
13-02
Hesselinghstraat 10 E, 8474 CV, oprichten nieuwe garage.
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13-02

Hamersweg 8, 8474 CN, plaatsen
tijdelijke woonunit.
Steggerda
13-02
Steggerdaweg 20, 8395 PN, kappen es.
Vinkega
12-02
Zuiderweg 31, 8393 KT, houden
paasvuur op 1 april 2018.
Wolvega
12-02
parkeerterrein bij de Poiesz/Lidl,
standplaatsvergunning verkoop
van oliebollen van 29 t/m 31 december 2018.
13-02
Grindweg 86 A, 8471 EM, kappen
esdoorn met herplant.
Milieu meldingen
Nijeholtpade
13-02
Vriesburgerweg 14, 8475 EK,
melding activiteitenbesluit.
Verlengen beslistermijn
Nijeholtpade
09-02
Nijeholtpade kadastraal WVG00
K00572, wijzigen/inrichten bestaande terreinen.
Agenda Raadsvergadering op 5 maart 2018
Locatie:
raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur
1. Vaststelling van de agenda.
2. Uitreiking certificaten cursisten Politiek
Actief.
3. Vragenkwartier raadsleden.
4. Besluitenlijst raadsvergadering van
29 januari 2017.
5. Lijst van toezeggingen.
6. Mededelingen college.
7. Ingekomen stukken.

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.

Gemeente Weststellingwerf
Raadsvoorstellen - Hamerstukken:
8. Verordening op de heffing en invordering
van liggeld voor pleziervaartuigen
in de gemeentelijke havens 2018.
9. Verordeningen camperplaatsen
Driewegsluis 2018.

Openbare kennisgeving
REFERENDUM WET OP DE INLICHTINGEN- EN
VEILIGHEIDSDIENSTEN (WIV)
Verkrijgbaarstelling tekst van referendum
over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Raadsvoorstellen - Bespreekstukken
10.Ontwerp Omgevingsvisie Weststellingwerf.
11.Verordening fractieondersteuning.
12.Kaderbrief Veiligheidsregio.
13.Sluiting van de vergadering.

De burgemeester van Weststellingwerf maakt
het volgende bekend:
Bij de stemming voor het referendum over de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op woensdag 21 maart 2018 is de
tekst van de wet vanaf 21 februari 2018 kosteloos op het gemeentehuis verkrijgbaar is.

Spreekrecht
Na opening van de vergadering kunnen aanwezigen het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat.
Men krijgt hiervoor één spreektermijn van 10
minuten.
Over een onderwerp dat op de agenda staat
kunnen aanwezigen bij het betreffende
agendapunt inspreken. Hierbij geldt een
spreektijd van maximaal vijf minuten in de
eerste termijn. Daarna is er voor raadsleden
gelegenheid om aanvullende vragen aan de
inspreker te stellen. Na discussie in de raad
mag de inspreker – in tweede termijn – nog
kort reageren. Degenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen zich uiterlijk op maandag 5 maart a.s. vóór 12.00 uur
aan te melden bij de raadsgriffier, mevr. J.
Kampinga, telefoon: 0561-691220 of mevr. J.
Marks, telefoon: 0561-691332. U kunt ook een
mail sturen aan: griffie@weststellingwerf.nl.
Raadsvergadering live
De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via weststellingwerf.nl/live

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

Plaats:
Datum:

Wolvega
maandag 12 februari 2018

De burgemeester voornoemd,
N.A. van de Nadort
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?
www.weststellingwerf.nl/bezwaarenberoep

