Officiële bekendmakingen
Vaststelling Verordening op de heffing en
invordering van campergeld 2018
Vastgesteld: 5 maart 2018.
Kenmerk: 2018-001230/r
Met de vaststelling van de verordening wordt
het innen van campergeld aan de passantenhaven bij de Driewegsluis vastgesteld en geformaliseerd. Het campergeld tarief bedraagt
€ 10,00 per camper per nacht.
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Nijetrijne
27-3 Pieter Stuyvesantweg 142, 8481 JB,
		
bouwen aanbouw aan woning
Wolvega
23-3 Wilhelminastraat 18, 8471 PK, houden
		
van een rommelmarkt op 26 mei 2018
27-3 van der Sandeplein 8, 8471 RX,
		
aanwezigheidsvergunning 2 speel		
automaten in 2018

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

Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:
Noordwolde
23-3 Meentheweg 7 A , 8391 VA, herbouw
		
pluimveestal
Wolvega
22-3 Grote Weegbree 6 1, 8472 BB, nieuw		
bouw bedrijfspand
25-3 kadastraal WVG00 N00068, bestaande
		
botenhuis renoveren
Adviescommissie bezwaarschriften
Hoorzitting op donderdag 12 april 2018 in het
gemeentehuis te Wolvega.
17.15 uur bouwstop met dwangsommaatregel, Oldeholtwolde.
Inzage stukken en bijwonen hoorzitting
De stukken liggen ter inzage bij de afdeling Publiekscentrum tot uiterlijk de dag van
de hoorzitting. De hoorzitting is openbaar.
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 1

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
dag voor de hoorzitting, telefonisch bij het
secretariaat aanmelden, telefoonnummer
(0561) 691416 of via e-mail: adviescommissiebezwaarschriften@weststellingwerf.nl.
Van de stukken die ter inzage liggen kan een
fotokopie worden verkregen tegen betaling
van de kosten.
Agenda raadscommissievergadering
maandag 16 april
Plaats: Raadzaal gemeentehuis te Wolvega
(Ingang Rozenstraat)
Aanvang: 19.30 uur
1.
2.
3.
4.
		
		

Opening.
Vaststelling van de agenda.
Mededelingen.
Besluitenlijst raadscommissie
12 februari 2018.
Raadsvoorstellen

5. Nieuw parkeerterrein en bijgebouw
		 voor kerk en café Oldeholtpade.

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

6.
7.
8.
		
		
9.

Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2018-2021.
Evaluatie vergaderstructuren.
Kaderbrief FUMO 2019-2023,
ontwerpbegroting FUMO 2019 en
begrotingswijziging FUMO 2018
Sluiting.

Spreekrecht:
Bij een agendapunt kan worden ingesproken.
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 commissie mag de inspreker – in
tweede termijn – nog kort reageren.
Inspreken:
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht
dan dient u zich uiterlijk maandag 16 april a.s.
voor 12.00 uur aan te melden bij de griffie via
H. Nieuwhof (tel: 0561-691483, h.nieuwhof@
weststellingwerf.nl of via (tel: 0561-691332,
j.marks@weststellingwerf.nl.)

