Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Boijl
29-05	Boijlerweg 88A, 8392 NK, organiseren
afsluiting voetbalseizoen op 15, 16
en 23 juni 2018.
De Hoeve
31-05	Ratellaan 2, 8394 VM, aanleg diverse
landschapselementen en herstel van
bestaande.
31-05	Vinkegavaartweg 13, 8394 TC, bouwen transitie-stal.
Munnekeburen
30-05	Gracht 17, 8485 KN, verbouwen/uitbreiden achterhuis.
Noordwolde
29-05	Manauplein, organiseren Buitenfilm
op 10 en 17 augustus 2018.
24-0	Hellingstraat 1, 8391 AB, exploitatievergunning starten snackbar.
31-05	Zuiderweg 33A, 8391 KE, organiseren
Zuiderfeest op 29 en 30 juni 2018.
31-05	Hellingstraat 11, 8391 AB, kappen
esdoorn.
24-05	Dwarsvaartweg 2, 8391 ML, aanbrengen automatische deuren.
Nijeholtpade
24-05	Kerkweg 9, 8475 EB, organiseren
Circusdag O.B.S. ‘t Holtpad op 6 juli
2018.
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Nijelamer
31-05	omgeving Nijelamer, houden wedstrijd-/prestatieloop op vrijdag 29 juni
2018.
31-05	omgeving Nijelamer, organiseren
skeelerwedstrijd op woensdag 27 juni
2018.
Oldeholtpade
25-05	Hoofdweg 169A, 8474 CD, organiseren dorpsfeest 15 t/m 17 juni 2018.
Oldelamer
24-05	Hoofdweg 58, 8486 GC, vervangen
bovenbouw ligboxenstal.
Peperga
31-05	Heideweg 4, 8396 GT, bouwen werktuigenberging.
Scherpenzeel
29-05	Voetpad 66, 8483 JR, kappen linde.
Steggerda
29-05	IJsbaan en meerdere locaties, organiseren Steggerdafeest van 15 t/m 17
juni 2018.
Wolvega
29-05	Grote Weegbree 6 1 t/m 6 31, 8472
BB, nieuwbouw bedrijfspand.
29-05	Heideblauwtje 19, 8472 DM, bouwen
vrijstaande woning.
Milieu meldingen
Boijl
31-05	Boijlerweg 81, 8392 NC, melding activiteitenbesluit.

Maandag t/m vrijdag van
09.00 - 13.00 uur.
Woensdagmiddag op afspraak
Donderdagavond van 18.30 - 20.30 uur
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
Wolvega
31-05 Markt 42, 8471 AS, melding activiteitenbesluit.
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
Boijl
25-05	Doldersumsestraat 36, 8392 MR, verbouwen woning.
De Hoeve
25-05	Vinkegavaartweg 13, 8394 TC, kappen eiken en essen.
Inloopspreekuur maandag 11 juni 2018
Aanvang: 19.30-20.30 uur
Locatie:	Raadzaal gemeentehuis Weststellingwerf (u kunt naar binnen via de ingang
Rozenstraat)
Voordat een onderwerp besproken wordt
in de raadsvergadering van 2 juli a.s. kunt u
met de fracties of hun vertegenwoordigers
overleggen tijdens het inloopspreekuur op
maandagavond 11 juni a.s. U kunt ook onderwerpen inbrengen, die niet op de agenda
van de raad staan. Zie voor de juiste data het
vergaderschema op de gemeentelijke website
of in de regionale krant.
Belangrijke mededeling
De Algemene commissievergadering van 18
juni a.s. komt te vervallen.

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 volgende raadsvergadering vindt plaats op
maandag 2 juli a.s.
Aanvang 14.00 uur.
Locatie: raadzaal gemeentehuis Weststellingwerf. Bespreking jaarrekening en voorjaarsnota.
Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden
Weststellingwerf 2018
Op 29 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Weststellingwerf het Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden Weststellingwerf 2018
vastgesteld. Hierin zijn de Vlinderslag, in de
nabijheid van het Van der Valk hotel en het
Zuiderpark te Wolvega als nieuwe gebieden
aangewezen waar een alcoholverbod geldt.
In dit besluit zijn ook de vijf gebieden opgenomen waar al sinds 1999 een alcoholverbod
geldt met bijbehorende aanpassingen.
Het alcoholverbod houdt in dat het verboden
is om op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken
flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
Kenmerkcollege voorstel: 2018-007652/c
Datum besluit: 29 mei
Datum inwerkingtreding besluit: 07-06-2018
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

