Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Gemeente Werststellingwerf
01-10 houden collecte van 1 t/m 6 april
		
2019 t.b.v. Fonds Gehandicaptensport
Noordwolde
01-10 centrum Noordwolde en sporthal de
		
Duker, organiseren intocht Sinter		
klaas op 17 november 2018, 16 no		
vember 2019 en 14 november 2020
28-9
Renbaanstraat 61, 8391 BM, kappen
		
berk
01-10 Hoofdstraat Oost 74, 8391 AZ, or		
ganiseren grasbaanrace met een
		
ontheffing drankverbod op 6 okto		
ber 2018
Ter Idzard
01-10 aanstellingsbesluit Verkeersregelaars
		
t.b.v. organiseren De tael van et
		
hatte op 5 en 6 oktober 2018
03-10 Slingerweg 16, 8476 BA, inpandige
		
renovatie hoofdgebouw
Wolvega
02-10 Willem Lodewijkstraat 19 t/m 47,

Griffioenpark 1, Wolvega
Postbus 60
8470 AB Wolvega
14 0561
Info@weststellingwerf.nl
weststellingwerf.nl
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8471 BL, Johan Willem Frisostraat
41 t/m 51, 8471 BM, Sickengastraat
6 t/m 6H, 8471 BN, realiseren 30
nieuwbouwwoningen met parkeervoorzieningen en eigen weg
organiseren van Rondje Lindewijk
op 6 oktober 2018
Veiligheidsmarkt op 13 oktober van
11.00 tot 15.00 uur, waarbij wegafsluiting plaatsvindt tussen Van Harenstraat en Pastorieplein

Milieu meldingen
Steggerda
01-10 Pepergaweg 64 B, 8395 PE, aanleg
		
gesloten bodemenergiesysteem
Buiten behandeling gelaten aanvragen
Wolvega
03-10 Lycklamaweg 142, 8471 KB, bouw
		
aanbouw
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:

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
Noordwolde
27-9
Rohéstraat in plan Zuid Rohé, rea		
liseren 8 zeer energiezuinige nieuw		
bouw woningen
Nijeholtpade
27-9
Hoofdweg 204, 8475 CD, bouwen stal
Wolvega
02-10 Van der Sandeplein 2, 8471 RX,
		
plaatsen gascooler en plaatsen ge		
velreclame
03-10 Lindewijk kadastraal M 1536, rea		
liseren 2 wandelbruggen
Nieuwe gronduitgifte Lindewijk
Hierbij maken wij bekend dat vanaf maandag 29 oktober 2018 een aantal bouwkavels
wordt toegevoegd aan de gronduitgifte in
de Lindewijk. Het betreft hier bouwkavels
bestemd voor vrijstaande woningen op de
adressen: Heideblauwtje 16, Grote vuurvlinder 73 en 75. U kunt zich inschrijven via
http://www.lindewijk.nl/kavel-info/. Ook
vindt u daar alle overige relevante informatie. Inschrijvingen vooraf worden geacht op
29 oktober 2018 te zijn ontvangen.

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

Kennisgeving
Vaststelling bestemmingsplan Onderstation
Haulerweg 12 Wolvega.
Toestaan bedrijfsactiviteiten tot en met
milieucategorie 3.1 (nu cat. 2). Binnen de
nieuw toegelaten categorie is een vermogen tot 100 MVA (2x50) toegestaan. Het
bestaande vermogen bedraagt 42 MVA
(2x21).
Terinzagelegging van 11-10-2018 t/m 21-112018 (beroep mogelijk).
Carbid schieten
Wilt u tijdens de jaarwisseling carbid schieten?
Dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 5 november
2018 een ontheffing aanvragen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf.
Kijkt u voor meer informatie en de voorwaarden
op www.weststellingwerf.nl/carbidschieten.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

