Officiële bekendmakingen
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
Gemeente Weststellingwerf
16-11	diverse locaties Weststellingwerf,
kappen van landschapselementen /
houtopstanden.
16-11	kadastraal perceel WVG 00J 663 t/m
WVG 00J 45, realisatie van natuurvriendelijke oevers langs de Tjonger.
Noordwolde
19-11	Elsweg 8, 8391 KB, bouwen werkschuur.
Nijeholtpade
16-11	Hoofdweg 275 B, 8475 CB, kappen
boom.
Oosterstreek
19-11	Dwarsvaartweg 47, 8388 MJ,
verbouwen woonboerderij.
Steggerda
21-11	Leemweg 6, 8395 TK, kappen
5 kastanjebomen en 2 eiken.
Wolvega
15-11	Steenwijkerweg 31, 8471 KX,
kappen beuk.
19-11	Haulerweg 12, 8471 AL, uitbreiding
onderstation.
20-11	Heerenveenseweg 138, nieuwbouw
woning.
20-11	Bernhardlaan 26, 8471 RT, kappen
berk.
20-11	Metaalstraat, kappen drie esdoorns.
20-11	Lycklamaweg 142, 8471 KB,
verbouwen woning.
21-11	Steenstraat 21, 8471 GV, starten
kapsalon.
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Blesdijke
16-11	Nijksweg 8, 8398 ER, ontheffing carbidschieten op 31 december 2018.
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Boijl
21-11	Boijlerweg 81, 8392 NC, drank- en
horecavergunning.
21-11	Boijlerweg 81, 8392 NC, exploitatievergunning.
Gemeente Weststellingwerf
16-11	Lendevallei, verbranden rietsluik en
ruigte.
Oosterstreek
19-11	Dwarsvaartweg 44, 8388 MN, ontheffing carbidschieten op 31 december 2018.
Wolvega
20-11	Hoofdstraat West 38, 8471 HV,
vervanging kozijnen.
20-11	huis-aan-huis rozenactie t.b.v. ZV
de Forel op 24 november 2018.
20-11	Heideblauwtje 19, 8472 DM,
melding gesloten aardwarmtesysteem.
Ontwerp-beschikkingen
Wolvega
15-11	Drafsportlaan 20A, 8472 AS,
vestigen kinderopvang.
Kennisgeving
Ontwerp bestemmingsplan Scherpenzeel De Landerij (Grindweg 155 Scherpenzeel)
Herontwikkeling kampeerterrein, o.a. door
plaatsen bedrijfswoning en woodlodges
Terinzagelegging van 29-11-2018 t/m
09-01-2019 (zienswijzen mogelijk)
Agenda raadsvergadering 3 december 2018
Locatie: raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vragenkwartier raadsleden.
4. Besluitenlijst raadsvergadering
29 oktober en 5 november 2018.
5. Lijst van toezeggingen.

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
6. Mededelingen college.
7. Ingekomen stukken.
Hamerstukken:
8. Controleprotocol jaarrekening.
Bespreekstukken:
9. Weigering omgevingsvergunning voor
de nieuwbouw van een supermarkt (Aldi)
op het perceel Heerenveenseweg 78/80
Wolvega.
10. Verordeningen voor de onroerendezaakbelastingen en de forensenbelasting voor 2019.
11. Sluiting.
Spreekrecht
Na opening van de vergadering kunnen
aanwezigen het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad
staat. Men krijgt hiervoor één spreektermijn
van 10 minuten.
Over een onderwerp dat op de agenda staat
kunnen aanwezigen bij het betreffende
agendapunt inspreken. Hierbij geldt een
spreektijd van maximaal vijf minuten in de
eerste termijn. Daarna is er voor raadsleden
gelegenheid om 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 3
december 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

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

Insprekers opgelet!
Er worden video opnamen gemaakt. Indien u
hier bezwaar tegen heeft, graag melden bij
de griffie.
Openbare vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’
op: 7 december 2018
om: ca. 14.00 uur
plaats: kantoor Caparis NV, Ampèrelaan 2,
Drachten
In december en januari zijn het gemeentehuis en het afvalbrengstation op de
volgende dagen gesloten of er zijn
aangepaste openingstijden:
- Dinsdag 18 december
	Het gemeentehuis is tot 15.30 uur
telefonisch bereikbaar.
	Het Publiekscentrum is zoals gebruikelijk
tot 13.00 uur geopend.
- Maandag 24 december
Het gemeentehuis is gesloten.
- Dinsdag 25 en woensdag 26 december
	Het gemeentehuis en het afvalbreng
station zijn de hele dag gesloten.
- Maandag 31 december
	Het gemeentehuis is de hele dag
gesloten.
	Het afvalbrengstation is open
tot 12.00 uur.
- Dinsdag 1 januari
	Het gemeentehuis en afvalbrengstation
zijn de hele dag gesloten.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

