Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Munnekeburen
13-04	Kerkeweg 8a, 8485 JJ, organiseren
Honkyfest met een ontheffing drankverbod op 23 juni 2018.
Wolvega
17-04	De Tuinen 6, 8471 XP, plaatsen
dakkapel.w
13-04	speelveld aan de Bremstraat, organiseren jaarlijks buurtfeest De Meenthe
van 1 t/m 3 juni 2018.
18-04	Raadhuisstraat 26, 8471 BV, tijdelijk
plaatsen stacaravan (voor bewoning).
16-04	Hoofdstraat West 79, plaatsen dakkapel en dakopbouw.
20-04	Organiseren vrijmarkt in centrum
te Wolvega op 27 april 2018 tussen
06.00 en 18.00 uur.
24-04	Organiseren Koningsdagactiviteiten
op 26 en 27 april 2018 op het Pastorieplein te Wolvega.
Milieu meldingen
Wolvega
19-04	De Meenthe 7, 8471 ZP, melding
activiteitenbesluit.
19-0	Grindweg 124, 8471 EM, melding
activiteitenbesluit.
Verlengen beslistermijn
Nijeholtwolde
16-04	Stadburen 19, 8488 BH, bouwen kas.
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
Munnekeburen
12-04	Grindweg 73, 8485 JE, plaatsen
tijdelijke woonunit.
Vinkega
18-04	Noordwolderweg 29, 8393 RC,
bestemmingswijziging voor houden
van een autobedrijf.
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Wolvega
17-04	kadastraal WVG00 D08549, plaatsen
kunstwerk Mens&Dier.
Kennisgeving
Ontwerp omgevingsvisie Weststellingwerf
De ontwerp omgevingsvisie ligt voor een
ieder ter inzage van 26 april 2018 t/m 20 juni
2018. De omgevingsvisie is ook na te lezen
op www.weststellingwerf.nl/omgevingsvisie.
Meer informatie leest u op de pagina “Westwijzer” in deze krant. U kunt tot uiterlijk 20
juni 2018 uw reactie geven. Dat kan per brief,
e-mail aan omgevingsvisie@weststellingwerf.
nl of op www.weststellingwerf.nl/omgevingsvisie. Alle reacties worden voorgelegd aan de
gemeenteraad, die later de omgevingsvisie zal
vaststellen. Tegen de vastgestelde omgevingsvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Ontwerpwijzigingsplan Langelilleweg 13 te
Langelille
Wijzigen agrarische bestemming in bedrijfsbestemming.
Ter inzage 26-04-2018 t/m 06-06-2018 (zienswijzen mogelijk).
Start inventarisatie reclamebelasting 2018
Sinds 1 januari 2016 betalen ondernemers binnen de bebouwde kom van Wolvega reclamebelasting Dit betekent dat iedereen met een
zichtbare openbare aankondiging (> 0,1 m²)
een vast bedrag van € 100 per jaar betaalt.
De opbrengst gaat naar de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf en zal worden
gebruikt voor evenementen en activiteiten in
Wolvega.
Vanaf dinsdag 24 april 2018 worden de openbare aankondigingen weer geïnventariseerd
voor de aanslagen in 2018. Dit betekent dat
er onder meer foto’s worden gemaakt vanaf
de openbare weg. De inventarisatie vindt
plaats in opdracht van de gemeente Weststellingwerf. Meer informatie op weststelling-

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
werf.nl/reclamebelasting. Voor vragen kunt
u contact opnemen met Klarien de Wrede
van de gemeente Weststellingwerf, afdeling
Ruimte, tel.: 140561.
Agenda raadsvergadering 7 mei 2018
Locatie: raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur
1. Vaststelling van de agenda.
2. Vragenkwartier raadsleden.
3.	Besluitenlijst raadsvergadering
van 5 maart 2018.
4. Lijst van toezeggingen.
5. Mededelingen college.
6. Ingekomen stukken.
Raadsvoorstellen – Bespreekstukken
7.	Nieuw parkeerterrein en bijgebouw voor
kerk en café Oldeholtpade.
8.	Nota Lokaal gezondheidsbeleid
2018-2021.
9. Evaluatie vergaderstructuur.
10.	Kaderbrief FUMO 2019-2023,
ontwerpbegroting FUMO 2019
en begrotingswijziging FUMO 2018
11.	Sluiting van de vergadering.
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
7 mei a.s. vóór 12.00 uur aan te melden bij de
vervangend raadsgriffier, mevr. H. Nieuwhof,
telefoon: 0561-691483, of bij mevr. J. Marks,

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

telefoon: 0561-691332, of via emailadres:
griffie@weststellingwerf.nl.
Raadsvergadering live
De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via weststellingwerf.nl/live
Inloopspreekuur maandag 14 mei 2018
Locatie: raadzaal gemeentehuis
Weststellingwerf
Aanvang: 19.30 uur
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 (0561-691201) of
mevr. J. Marks (0561-691332)
Raadsvergadering live
De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via
weststellingwerf.nl/live
Aangepaste openingstijden
Het gemeentehuis en afvalbrenstation zijn
gesloten op:
- Koningsdag vrijdag 27 april
- Hemelvaart donderdag 10 mei
- Tweede pinksterdag maandag 21 mei
Het gemeentehuis is ook gesloten op vrijdag
11 mei.
De weekmarkt in Noordwolde komt vrijdag
27 april te vervallen vanwege Koningsdag.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

