Officiële bekendmakingen
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
Boijl
05-09	Kadastraal NWD02 perceel 1090 1091,
1092, 1082, 1083 en 1089 het oprichten van recreatiewoningen.
Nijeholtpade
05-09	Stellingenweg 29, 8475 EJ, aanbrengen dakisolatieplaten.
Oldeholtpade
03-09	Hoofdweg 69, 8474 CA, verbouwen
woning en plaatsen stacaravan.
Wolvega
02-09	Aan de Schipsloot 32, 8471 AC, het milieuneutraal wijzigen van de inrichting.
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
De Blesse
06-09	ontheffing geluid onderhoudswerkzaamheden spoorwegovergang
Spoorlaan van 3 op 4 oktober 2018.
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Sonnega
05-09	Sonnegaweg 36, 8478 HD, plaatsen
tijdelijke stacaravan.
Steggerda
04-09	Steggerdaweg 11, 8395 PH, (gewijzigd) bouwen werktuigenberging.
Wolvega
04-09	Lycklamaweg 14, 8471 JX, het brandveilig in gebruik nemen van een tijdelijke huisvesting.
04-09	Start en finish bij de Meenthe 15,
organiseren wandel-opdrachtentocht
op 28 september 2018.
10-09	Centrum, organiseren van het Lindefestival van 12 t/m 16 september 2018.
10-09	Organiseren van Dag Herdenken
Geweldslachtoffers op 22 september
2018 in het Griffioenpark en op het
plein voor het gemeentehuis Weststellingwerf met een stille tocht door
het centrum van Wolvega. Bij de stille
tocht worden verkeersregelaars ingezet. Ook zijn er wegafzettingen en
parkeerverboden.

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
Omgevingsvergunning Hoofdweg 162
Oldeholtpade (uitgebreide procedure)
Bouw bijgebouw en aanleg parkeerplaats bij
kerk en café (toepassing 2.12 lid 1a onder 3
Wabo). Ter inzage 13-09-2018 t/m 24-10-2018
(beroep mogelijk).

Afsluiting Krommestede te Noordwolde
Het college van burgemeester en wethouders
van Weststellingwerf heeft besloten om het
pad Krommestede te Noordwolde af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Omwonenden hebben hierom gevraagd.

Parkeerverbod met wegsleepregeling
op 22 september 2018
hele dag: Griffioenpark Wolvega
Van 13.00 en 15.00 uur: Rozenstraat (vanaf de
kruising met de Tulpstraat), de Anjerstraat en
de Dr. Beelstraat Wolvega.

Het doorgaande gemotoriseerde verkeer veroorzaakt overlast bij de aanwonenden door
stofwolken tijdens droogte en in het pad
ontstaan modderpoelen tijdens natte perioden. Omdat er voldoende alternatieven voor
het doorgaand verkeer aanwezig zijn, kan de
Krommestede worden afgesloten.

Volgens de Wegsleepverordening gemeente
Weststellingwerf 2003 kan de gemeente, in
voorkomende gevallen, op de weg staande
voertuigen verwijderen, overbrengen en in
bewaring stellen.

Hiertoe wordt in het midden van de Krommestede palen geplaatst, waar (brom)fietsers
en voetgangers wel langs kunnen. Het besluit
ligt tot 24 oktober 2018 ter inzage in het gemeentehuis.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

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

