Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Wolvega
11-04	De Meenthe 7, 8471 ZP, herbouwen
schuur achter bestaande woning.
09-04	Wederik 17, 8471 VK, veranderen
bestaande garage.
06-04	Centrum, organiseren voorjaarsbraderie op 21 april 2018.
Milieu meldingen
Blesdijke
12-04	Nijksweg 28, 8398 ER, melding activiteitenbesluit.
Steggerda
12-04	Steggerdaweg 104, 8395 PP, melding
activiteitenbesluit.
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
De Hoeve
10-04	Ratellaan 2, aanleg van diverse land-
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schapselementen en herstel van bestaande.
Munnekeburen
11-04	kadastraal J 00385, aanleg natuurlijke
speeltuin.
Noordwolde
10-04	Meulewiek 2, 8391 LB, kappen
2 berken.
Wolvega
05-04	Van Harenstraat 21, 8471 JB, bouwen
van vijf appartementen op de 1e verdieping.
09-04	Grindweg 127, 8471 EJ, nieuw te
bouwen bedrijfsgebouw.
09-04	Ambachtsstraat 5 A, 8471 AA, uitbreiding productieruimte Kokreateur.
09-04	Koninginnenpage 3, 8472 DE,
de nieuwbouw van een woning.
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van
de gemeente Weststellingwerf
Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente
Weststellingwerf maken hierbij bekend dat

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.
Officiële bekendmakingen
In de kranten Griffioen en Stellingwerf

Gemeente Weststellingwerf
per 1 januari 2018 de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Weststellingwerf is
gewijzigd.
De wijzigingen zijn conform de LOGA-circulaires TAZ/U201700829, TAZ/U201700897 en
TAZ/U201700977 en hebben betrekking op de
veranderde afspraak aangaande het recht op
loopbaanadvies voor de medewerker en een
sectorale reparatie van de landelijke versobering van de WW dan wel betrekking op de
tekstuele aanvulling op de sectorale reparatie
van de landelijke versobering van de WW.
Kenmerk collegevoorstel: 2018-000245/cp
Datum besluit: 29-01-2018
Kenmerk advies werkgeverscommissie: Intern
Personeel - 13773
Datum besluit: 12-02-2018
Adviescommissie bezwaarschriften
Hoorzitting op donderdag 26 april 2018 in het
gemeentehuis te Wolvega.
17.15 uur Omgevingsvergunning bouw ga-

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

rage/berging op het perceel Gindweg 29 te
Wolvega.
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
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.
Aangepaste openingstijden
Het gemeentehuis is gesloten op:
- Koningsdag vrijdag 27 april
- Hemelvaart donderdag 10 mei en
vrijdag 11 mei
- Tweede pinksterdag maandag 21 mei
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

