Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Blesdijke
20-06	Tussen Markeweg 88 en 90, organiseren dorpsfeest Blesdijke 6 t/m 8
juli 2018.
De Blesse
19-06	Spoorwegovergang, onderhoudswerkzaamheden in de nacht van
22 op 23 juli 2018.
De Hoeve
22-06	Op en rondom terrein sportveld
Dorpshuis ’t Hokkien, organiseren
van theater/korenfestival Hits&Bits
op 7 juli 2018.
22-06	Aanstellingsbesluit verkeersregelaars t.b.v. theater/korenfestival
Hits&Bits op 7 juli 2018.
Nijelamer
22-06	Aanstellingsbesluit verkeersregelaars t.b.v. skeelerwedstrijd 27 juni
2018 (EV-2018-4219) en wedstrijdprestatieloop 29 juni 2018
(EV-2018-4211).
Noordwolde
20-06	Elsweg 4, 8391 KB, organiseren waterpolotoernooi de Stiennen Fliercup op 23 en 24 juni 2018.
Oldeholtpade
22-06	Hoofdweg 162, 8474 CL, gewijzigde
vergunning in verband met toevoeging lokaliteiten.
Oosterstreek
22-06	Stienpad/Venepad, organiseren
Dorpsfeest van 20 t/m 22 juli 2018.
Wolvega
20-06	Wolvega en omgeving, organiseren
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fiets4daagse van 3 t/m 6 juli 2018 en
overige activiteiten van 2 t/m 4 juli
2018.
13-06	Oranje Nassaulaan 46, 8471 PZ,
kappen 3 zomereiken en
3 Amerikaanse eiken.
14-06	Kadastraal sectie N nummer 64,
vergroten boothuis.
21-06	Sportlaan 135, 8471 NP, organiseren
skeelerkamp Lindenoord 1 en 2 september 2018.
22-06	Platinastraat, afgesloten deel van
industrieterrein organiseren wielerwedstrijd; Luuk v/d Helm memorial
op 22 juli 2018.
22-06	Aanstellingsbesluit verkeersregelaars t.b.v. wielerwedstrijd; Luuk v/d
Helm memorial op 22 juli 2018.
Voornemen tot weigering
Wolvega
18-06	Pastoriestraat 32, 8471 ZR, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspelautomaten.
Buiten behandeling gelaten aanvragen
Wolvega
15-06	Frisaxstraat 1, 8471 ZW, plaatsen
zonnepanelen, uitbreiden productielijn, uitbreiding opslag grondstoffen en gereed product.
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
De Blesse
19-06	Steenwijkerweg 136, 8397 LH,
verbouwen woning.

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
Scherpenzeel
19-06	De Kragge 3, 8483 JV, plaatsen
dakkapel.
Wolvega
15-06	Bremstraat 40, 8471 VJ, nieuw te
bouwen vrijstaande woning met
garage.
15-06	Haulerdwarsweg 1, 8471 AE,
vervangen dakkapel.
15-06	Erica 50, 8471 WL, kappen beuk.
19-06	Lycklamaweg 14, in gebruik nemen
tijdelijke huisvesting.
Zandhuizen
16-06	Zandhuizerweg 43, 8389 TC,
wijzigen locatie voordeur.
Agenda raadsvergadering 2 juli 2018
Locatie: raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang:19.30 uur
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vragenkwartier raadsleden.
4. Besluitenlijst raadsvergadering 31 mei en
4 juni 2018.
5. Lijst van toezeggingen.
6. Mededelingen college.
7. Ingekomen stukken.
8. Vaststelling bestemmingsplan Onderstation
Haulerweg 12 te Wolvega.
9. Vaststellen grondexploitaties.
10. Jaarstukken 2017.
11. Voorjaarsnota 2018.
12. Sluiting.
Spreekrecht
Na opening van de vergadering kunnen aanwezigen het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

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

U krijgt hiervoor 10 minuten spreektijd.
Over een onderwerp dat op de agenda staat
kunnen aanwezigen bij het betreffende agendapunt inspreken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal 5 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 2 juli a.s. vóór 9.00 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 wordt er bij
het agendapunt ingekomen stukken alleen
de overzichtslijst op de website en in iBabs
gepubliceerd. De raadsleden ontvangen wel
uw post, maar de brieven worden 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.

