Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Oldeholtpade
23-05	Hoofdweg 164, 8474 CM, organiseren
autocross op 3 juni 2018.
25-05	Hoofdweg 164, 8474 CM, aanstellingsbesluit verkeersregelaars t.b.v
autocross op 3 juni 2018.
Wolvega
16-05	Heerenveenseweg 2, 8471 BE, aanwezigheidsvergunning van 2 kansspelautomaten.
24-05	Lycklamaweg 14, 8471 JX,
uitbreiden school.
Milieu meldingen
Boijl
22-05	Boijlerweg 22, 8392 NJ, melding activiteitenbesluit.
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
Blesdijke
17-05	Nijksweg 38, 8398 ER, uitbreiding
ligboxstal.
22-05	Markeweg 85, 8398 GM, kappen
esdoorn.
Noordwolde
18-05	Dwarsvaartweg 2, 8391 ML,
aanbrengen automatische deuren.
Steggerda
18-05	Pepergaweg 116, 8395 PG, herbouw
schuur.
Zandhuizen
22-05	Oldeberkoperweg 43, 8389 TH,
creëren 4 onzelfstandige zorg-appartementen in bestaande ruimte.
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Beleidsregel aanpak heling en
handhavingsmatrix
De burgemeester van Weststellingwerf heeft
op 22 mei 2018 de Beleidsregel aanpak heling en handhavingsmatrix gemeente Weststellingwerf vastgesteld.
De beleidsregel treedt in werking op de dag
na deze publicatie.
Meer informatie over de aanpak heling kunt
u vinden op de website van de gemeente:
weststellingwerf.nl/dor
Kenmerk burgemeester voorstel: 2018007690/c
Datum besluit:22-5-2018
Inwerkingtreding besluit: 31-5-2018
Agenda raadsvergadering 31 mei 2018
Locatie: raadszaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Benoeming en installatie raadslid.
4.	Coalitievorming en voorkennisgeving
aannemen coalitieakkoord.
5. Aannemen van de benoeming.
6. Benoeming en installatie wethouders.
7. Benoeming en installatie raadsleden.
8.	Verordening op het reglement van orde
voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en van de raadscommissies 2018.
9.	Benoeming en installatie duocommissieleden.
10.	Benoeming leden raadscommissies en
werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.
11. Sluiting.

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
Raadsvergadering live
De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de website van de gemeente via weststellingwerf.nl/live
Agenda raadsvergadering 4 juni 2018
Locatie:
raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Vragenkwartier raadsleden.
3.	Besluitenlijst raadsvergadering van 7 mei
2018.
4. Lijst van toezeggingen.
5. Mededelingen college.
6. Ingekomen stukken.
Raadsvoorstellen – Hamerstukken
7. Advisering VRF stukken.
8.	Concept jaarstukken 2017, concept begroting 2019 en concept meerjarenbegroting
2020-2022 Marrekrite.
9. 	Ontwerp begroting 2019 en concept jaarverslag 2017 GR Hûs en Hiem.
10.	Grondexploitatie Lindewijk
deelgebied 1 0 2018 ev.
Raadsvoorstellen – Bespreekstukken
11.	Verklaring van geen bedenkingen voor de
omgevingsvergunning OV-2017-5555. De
aanvraag is gericht op verbouw van de
woonboerderij tot een kleinschalige zorgboerderij te Zandhuizen.
12. Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân.
13.	Jaarstukken 2017, eindafrekening 2017 en
begroting 2019 van de GR SW Fryslân.
14. Sluiting.
Spreekrecht
Na opening van de vergadering kunnen aanwezigen het woord voeren over een onder-

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

werp 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 4 juni a.s. vóór 12.00
uur aan te melden bij de raadsgriffier, mevr. J.
Kampinga, telefoon: 0561-691220, of bij mevr.
J. Marks, 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
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Als gevolg hiervan vindt u de lijst van
ingekomen stukken voor de raadsvergaderingen niet meer openbaar op onze website.
Alle ingekomen stukken worden wel naar de
raadsleden verstuurd, maar niet meer openbaar gepubliceerd.
Insprekers opgelet! Er worden video opnamen gemaakt. Indien u hier bezwaar tegen
heeft, graag melden bij de griffie.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

