Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Noordwolde
21-03 organiseren van offroad recreatierit
		
op 25 maart 2018.
Nijetrijne
22-03 Pieter Stuyvesantweg 112, 8481 JA,
		
nieuwbouw schuur.
Sonnega
20-03 Sonnegaweg 3A, 8478 HB, oprichten
		
nieuwbouw woning.
Ter Idzard
20-03 Idzardaweg 78, 8476 EP, plaatsen
		
dakramen en vervangen ramen in
		
gevelkozijnen.
Wolvega
20-03 Van der Sandeplein, verkoop perk		
planten op 11 en 12 mei 2018 t.b.v.
		
SV de Griffioen.
Zandhuizen
20-03 Zandhuizerweg 33, 8389 TC, bouwen
		
2 bijgebouwen.
Verlengen beslistermijn
Wolvega
20-03 De Tuinen 6, 8471 XP, plaatsen dak
		
kapel.
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Noordwolde
19-03 Hoofdstraat West 29, 8391 AL, aan		
wezigheidsvergunning 2 speelauto		
maten in 2018.
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
16-03 fietspad langs de Linde tussen de
Driewegsluis en de Steenwijkerweg,
reconstructie fietspad.
Noordwolde
20-03 Oostvierdeparten 32, 8391 XR,
bouwen schuur.
Oosterstreek
19-03 Schoolstraat 32, 8388 MG,
nieuwbouw berging.
Vaststelling Marktverordening
Weststellingwerf 2018
Vastgesteld: 29 januari 2018.
Kenmerk: 2017-001215/r
De marktverordening uit 2009 is herzien. De
nieuwe verordening sluit beter aan op de
hedendaagse praktijk en biedt meer handvatten om de kwaliteit op de weekmarkten te
waarborgen. De marktverordening schetst
het kader voor de warenmarkten binnen de

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
gemeente Weststellingwerf. Deze kaders worden op uitvoeringsniveau nader uitgewerkt in
een inrichtingsplan.
Inloopspreekuur maandag 9 april 2018
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal gemeentehuis Weststellingwerf (ingang Rozenstraat)
Het inloopspreekuur bestaat uit de volgende
onderdelen:
1. Een plenair inloopspreekuur
2. Een napraatmoment
3. Fractievergaderingen
Inspreken
Als u wilt inspreken kan kunt u zich aanmelden bij binnenkomst van de raadszaal.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
de griffie via mevr. J. Kampinga, tel.: 0561691201 of mevr. J. Marks, tel.: 0561-691332.
Raadsvergadering live
De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via weststellingwerf.nl/live.
Uitnodiging duidingsbijeenkomst donderdag
29 maart
Op donderdag 29 maart is er een duidingsbijeenkomst, volgend op de installatie van

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

de nieuwe raad. Dit is een openbare bijeenkomst. Het is in de gemeente Weststellingwerf gebruikelijk dat de grootste partij het
initiatief neemt bij de coalitie en collegevorming. De heer Trompetter zal, namens SDW
de duidingsbijeenkomst voorzitten.
Wanneer: Donderdag 29 maart
Waar: Raadzaal gemeentehuis Wolvega, ingang Rozenstraat
Tijd: 20.45 uur
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda.
3. Visie op formatieproces en samenstelling
coalitie van de verschillende fracties (op volgorde van aantal stemmen).
4. Conclusies
5. Sluiting
De bijeenkomst kunt u ook live volgen op
weststelingwerf.nl.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

