Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
De Hoeve
30-08	Jokweg 67, 8394 VN, vergroten
woning.
Munnekeburen
30-08	Grindweg tegenover perceel 62,
kappen 3 essen met herplant.
Noordwolde
28-08	achter de Renbaanstraat 44, 50 en 54,
kappen 2 eiken en 1 populier.
28-08	Elsweg 17, 8391 KB, organiseren Leonidas trainingsweekend 31 augustus
t/m 2 september 2018.
30-08	De Stelling 2, 8391 MD, vergroten
woning met aanbouw.
30-08	Dwarsvaartweg 16, 8391 ML, verbouwen boerderij.
29-08	Noordwolde. Oosterstreek, De Hoeve,
verkopen van suikerbrood t.b.v.
Muziekvereniging de Woudklank van
10 t/m 14 september 2018.
Wolvega
27-08	Industrieweg 1, 8471 AD, bouwen
opslagruimte.
Milieu meldingen
Wolvega
29-08	Grindweg 144, 8471 EM, melding
activiteitenbesluit.
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
Ter Idzard
29-08	Slingerweg 16, 8476 BA, inpandige
renovatie van hoofdgebouw.
Wolvega
28-08	Heerenveenseweg 150, 8471 ZB, bouwen woning met garage/berging.
29-08	Grindweg 124, 8471 EM, intern veranderen van tennisbaan naar trampolinepark.
Adviescommissie bezwaarschriften
Hoorzitting op donderdag 13 september 2018
in het gemeentehuis te Wolvega.
17.15 uur- weigering kansspelautomatenvergunning.
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

Griffioenpark 1, Wolvega
Postbus 60
8470 AB Wolvega
14 0561
Info@weststellingwerf.nl
weststellingwerf.nl

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.
Intrekken rook-en stookverbod
Kenmerkburgemeester voorstel:
2018-007882/c
Datum besluit: 30-8-2018
Datum inwerkingtreding besluit: 30-8-2018
De burgemeester van Weststellingwerf heeft
in verband met de regenval in de afgelopen
dagen op advies van Veiligheidsregio Fryslán
(in overleg met Brandweer Fryslán en Staatsbosbeheer) besloten om met ingang van donderdag 30 augustus 2018 het rookverbod in
bossen, op heide- en veengronden in te trekken. Er mag weer gebruik worden gemaakt
van ontheffingen die tijdelijk waren opgeschort vanwege het rook- en stookverbod.
Liander geeft uitleg over uitbreiding
capaciteit onderstation Haulerweg
Omdat er in de gemeente Weststellingwerf
meer elektriciteit nodig is, is het noodzakelijk
dat het onderstation aan de rand van het
industrieterrein in Wolvega wordt uitgebreid.
Op 10 september 2018 om 18.45 uur geeft
Liander in de raadzaal van het gemeentehuis
uitleg over de uitbreiding van het onderstation Haulerweg. Belangstellenden zijn van
harte welkom. U kunt het gemeentehuis binnenkomen via de ingang aan de Rozenstraat.
Voor deze uitbreiding is aanpassing van het
bestemmingsplan Onderstation Haulerweg 12
Wolvega nodig. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 15 maart
2018 voor een periode van 6 weken.
Er zijn geen reacties ingediend. In de raadsvergadering van 2 juli jl. stond de vaststelling
van dit bestemmingsplan op de agenda. Vanwege raadsvragen werd het bestemmingsplan
echter niet vastgesteld. Liander komt op 10
september uitleg geven, zodat het bestemmingsplan in de aansluitende Commissievergadering opnieuw kan worden besproken.
Het onderstation aan de rand van het industrieterrein in Wolvega heeft uitbreiding
nodig omdat er meer zonnepanelen komen,
er meer treinen rijden, bedrijven een toenemende elektriciteitsvraag hebben en nieuwe

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
woningen worden gebouwd.
Met de uitbreiding wordt het vermogen van
het onderstation twee en een half keer vergroot.
Agenda raadscommissievergadering op
maandag 10 september 2018
Plaats: Raadzaal gemeentehuis te Wolvega
(Ingang Rozenstraat)
Aanvang: 19.30 uur
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Mededelingen.
4. Besluitenlijst algemene raadscommissie van
18 juni 2018.
Raadsvoorstellen
5. Verzoek van het ministerie van EZK om
inzake de aanvraag omgevingsvergunning van Vermilion Oil & Gas Netherlands
B.V een Verklaring van geen bedenkingen
(Vvgb) af te geven.
6. Vaststelling bestemmingsplan Onderstation
Haulerweg 12 Wolvega.
7. Enkele personele voorstellen n.a.v. de bij
raadsbesluit vastgestelde, geamendeerde
Voorjaarsnota 2018.
8. Aankoop pand Hoofdstraat - Oost 52 te
Wolvega.
9. Begrotingswijziging 2018 GRSW Fryslân.
10. Verlenging contract accountant.
11. Vervolgtraject Omgevingsvisie.
12. Inrichtingsontwerp en dienstverleningsconcept Griffioenpark 3.
13. Urgentieverklaring statushouders.
14. Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1.
15. Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
16. Wijziging gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Fryslân.
17. Zienswijze meerjarenbeleidsplannen 20192022 en het regionaal risicoprofiel VRF.
18. Sluiting.
Voor de commissievergadering van 10 september 2018 staan een grote hoeveelheid stukken
op de agenda.
Om die reden kan het zijn dat bepaalde
punten doorgeschoven worden naar de eerst
volgende vergadering van de Algemene Commissie op 8 oktober 2018. Voor een actuele
agenda en de stukken t.b.v. de Algemene
commissievergadering kijkt u op
weststellingwerf.nl

In de 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

Spreekrecht
Bij een agendapunt kan worden ingesproken.
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 commissie mag de inspreker – in
tweede termijn – nog kort reageren.
Inspreken
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht
dan dient u zich uiterlijk maandag 10 september a.s. voor 12.00 uur aan te melden bij de
griffie via H. Nieuwhof, tel: 0561-691483 of
h.nieuwhof@weststellingwerf.nl of via
J. Marks, tel:0561-691332 of
j.marks@weststellingwerf.nl.
Insprekers opgelet. Er worden video opnamen
gemaakt. Indien u hier bezwaar tegen heeft,
graag melden bij de griffie.
Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. (najaars)
kermis 2018 in Wolvega
De woensdag weekmarkt op 12 september
vindt op de gebruikelijke plek plaats, op het
Acht Pilarenplein. De markt wordt dus niet
verplaatst! Na de weekmarkt start om 13.00
uur de opbouw van de kermis.
Het parkeerterrein moet daarom om 13.00
uur volledig vrij zijn van voertuigen. Dit geldt
voor het grote gedeelte achter HEMA. Vanwege de kermis geldt er een parkeerverbod.
- Parkeerverbod op parkeerterrein Oranje
Nassauplein i.v.m. stalling van woon- en pakwagens van zondag 9 september t/m maandag 17 september.
- Parkeerverbod Acht Pilarenplein (achter de
Hema) woensdag 12 september t/m maandag 17 september.
- Parkeerverbod Pastoriestraat (twee zijden)
vanaf woensdag 12 september t/m maandag
17 september.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

