Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Blesdijke
10-12	kadastraal Blesdijke BDK00 D 00279,
kappen 5 essen.
Boijl
11-12	Doldersumsestraat 36, 8392 MR, verbouwen woning.
Gemeente Weststellingwerf
13-12	Diverse locaties, periodiek afzetten
van landschapselementen en waar
mogelijk bijplanten.
07-12	Diverse locaties, stoken vuur t.b.v.
landschapsonderhoud.
Noordwolde
12-11	Oostvierdeparten 27, 8391 XR, bouwen aanbouw.
10-12	Rohéstraat 14 t/m 28, 8391 LS, realiseren 8 nieuwbouw woningen.
10-12	Ds.van der Tuukstraat 9, 8391 HK,
kappen iep.
Oldeholtpade
13-12	Hoofdweg 69, 8474 CA, verbouwen
woning en plaatsen stacaravan.
Oldetrijne
10-12	Sonnegaweg 63A, 8479 HG, ontheffing carbidschieten op 31 december
2018.
Steggerda
10-12	Turfhoekweg 8, 8395 TL, vergroten
paardenstal.
Wolvega
11-12	Steenwijkerweg 52, 8471 LC, renoveren Lenna.
10-12	Deken Vaasstraat 15, 8472 AA, organiseren nieuwjaarsfeest op 1 januari
2019.
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10-12	Winkelcentrum, organiseren Santa
Run op 15 december 2018.
07-12	Centrum, organiseren kerstmarkt op
13 december 2018.
11-12	Wilhelminastraat 18, verkoop van
loten huis aan huis met een verloting
t.b.v. Mgr. Scholtensschool op 25 mei
2019.
Milieu meldingen
Wolvega
13-12	Kobaltstraat 6, 8472 EC, melding activiteitenbesluit.
13-12	Mangaanweg 9 B, 8471 XJ, melding
activiteitenbesluit.
13-12	Ontginningsweg, sectie J nr 273, veranderen bedrijf.
Ingetrokken omgevingsvergunningen
Oosterstreek
11-12
Venepad 7, bouwen woning.
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.

Gemeente Weststellingwerf
Steggerda
06-12	Steggerdaweg 133, 8395 PL, kappen
eik.
Vinkega
11-12	Zuiderweg 31, 8393 KT, plaatsen tijdelijke woon-unit.
Wolvega
06-12	Kobaltstraat (kadastraal D 11462),
plaatsen hekwerk rondom perceel.
06-12	Kobaltstraat (kadastraal D 11462),
bouwen 2 bedrijfshallen.

1. Een plenair inloopspreekuur
2. E
 en napraatmoment (aan statafels achter de
raadzaal)
3. Fractievergaderingen

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft
op 3 december 2018 de volgende verordeningen en tarieven voor 2019 vastgesteld:
Datum inwerkingtreding: 1-1-2019
Kenmerk: 2018-001302
•	Verordening op de heffing en invordering
van onroerende-zaakbelastingen 2019;
•	Verordening op de heffing en invordering
van forensenbelasting 2019.

In december en januari zijn het gemeentehuis
en het afvalbrengstation op de volgende dagen gesloten of er zijn aangepaste openingstijden:

Inloopspreekuur maandag 7 januari 2019
Aanvang:
19.30 uur
Locatie:		Raadzaal gemeentehuis
Weststellingwerf
(bereikbaar via ingang Rozenstraat)

Blesdijke
11-12	Markeweg 99, 8398 GM, verplaatsen
voordeur voorkant naar zijkant woning.
Langelille
07-12	Langelilleweg 2A-4,5,6,7,10,13, bouwen 6 recreatiewoningen.
Scherpenzeel
11-12	De Ribbe 10, 8483 JS, bouwen garage-berging.

Voordat een onderwerp besproken wordt in
een commissie- of raadsvergadering kunt u
met de fracties of hun vertegenwoordigers
overleggen tijdens het inloopspreekuur
op de maandagavond één week voor
de commissievergadering. U kunt ook
onderwerpen inbrengen, die niet op de
agenda van de commissie of raad staan.

Maandag t/m vrijdag van
09.00 - 13.00 uur.
Woensdagmiddag op afspraak
Donderdagavond van 18.30 - 20.30 uur

In de Stellingwerf staan wekelijks de
officiële bekendmakingen.

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.

Het inloopspreekuur bestaat uit de volgende
onderdelen:

Stukken die ter inzage liggen kunt u
tijdens openingstijden inzien.
Met uitzondering van donderdagavond.
U vindt de officiële bekendmakingen ook op:
weststellingwerf.nl/bekendmakingen

Inspreken
Als u wilt inspreken kunt u zich aanmelden
bij binnenkomst van de raadzaal. Voor vragen
kunt u contact opnemen met de griffie via
mevr. J. Kampinga (0561-691220) of mevr. J.
Marks (0561-691332).

-M
 aandag 24 december
Het gemeentehuis is gesloten.
-D
 insdag 25 en woensdag 26 december
Het gemeentehuis en het afvalbrengstation zijn de hele dag gesloten.
-M
 aandag 31 december
Het gemeentehuis is de hele dag gesloten.
Het afvalbrengstation is open tot 12.00 uur.
-D
 insdag 1 januari
Het gemeentehuis en afvalbrengstation
zijn de hele dag gesloten.
Voor informatie over de plannen kunt u in het
Publiekscentrum terecht.

