Officiële bekendmakingen
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
Boijl
03-12	Boijlerweg 147, 8392 NG, kappen
kastanje boom
De Hoeve
03-12	IJkenweg 11, 8394 TA, kappen
boswal
Noordwolde
29-11	kadastraal Noordwolde F4024,
nieuwbouw 8 (2x4) seriematige
woningen nabij krommestede
Oosterstreek
03-12	Venepad 7, 8388 MP, bouwen
woning
Scherpenzeel
04-12	Grindweg 135, 8483 JL, aanbrengen
verlichte dooslettertekst op gevel
Sonnega
05-12	Sonnegaweg 5, 8478 HB, kappen 2
kastanjebomen, 1 berk en 4 wilgen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Gemeente Weststellingwerf
04-12	diverse locaties, kappen landschapselementen / houtopstanden
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Noordwolde
03-12	Oosterseveldweg 25, 8391 MA,
bouwen woning en kappen bomen
Nijeholtpade
07-12	Stellingenweg 29, 8475 EJ, aanbrengen dakisolatieplaten
Steggerda
07-12	Ericaweg 16, 8395 TH, plaatsen
dakkapel
Vinkega
03-12	Noordwolderweg 67, 8393 RD,
kappen 1 eik, 1 els en 1 iep
03-12	Zuiderweg 28 kadastraal M 431,
kappen diverse bomen volgens
bomenplan 2018
Wolvega
04-12	Kerkstraat 49, organiseren wekelijkse bingo op diverse data in 2019
Milieu meldingen
Wolvega
06-12	Steenwijkerweg 52, 8471 LC,
melding activiteitenbesluit
Vertrokken naar onbekende bestemming
Naam: Grolman, John Michael Benjamin
Marie, geboortedatum: 18-06-1986, voornemen uitschrijving: 14-11-2018

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
De gemeenteraad van Weststellingwerf
heeft op 5 november 2018 de volgende
verordeningen en tarieven voor 2019
vastgesteld:
Datum inwerkingtreding: 1-1-2019
Kenmerk: 2018-001249
• Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019 inclusief de tarieventabel;
• Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019;
• Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 inclusief de tarieventabel;
• Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 inclusief de tarieventabel;
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.

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

• De “Tarieventabel zwembaden en sportaccommodaties 2019”.
Vaststelling Beleidsregel ontheffing artikel
35 Drank- en Horecawet gemeente
Weststellingwerf
Vastgesteld: 4 januari 2016.
Inwerkingtreding: 14 januari 2016.
Kenmerk: 2015-006277/c
Verordening op de gemeentelijke
rekenkamercommissie Weststellingwerf 2018
Datum inwerkingtreding: 29-10-2018
Kenmerk besluit: verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

- Dinsdag 25 en woensdag 26 december
Het gemeentehuis en het afvalbrengstation 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.

