Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning verleend.
Boijl
21-12 De Groene Zoom 19, 25 en 28, 8392
MN, kappen 6 bomen
Noordwolde
21-12 Hoefslag 20, 8391 BJ, bouwen aanbouw en aanleggen inrit
Oldetrijne
27-12 Noordoostelijke oever Helomavaart,
vervangen oude damwand door
taludverdediging van breuksteen
Spanga
19-12 Gracht 115, 8482 KJ, ontheffing carbidschieten op 31 december 2018
Vinkega
27-12 Zuiderweg 31, 8393 KT, legaliseren
tijdelijke woon-unit tot 1 januari
2020
Wolvega
20-12 Steenstraat 21, 8471 GV, starten
kapsalon
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19-12 Oppers 55, 8471 ZK, exploiteren 2
speelautomaten in 2019
19-12 Van Harenstraat 36, 8471 JE, exploiteren 2 speelautomaten in 2019
Verlengen beslistermijn
Wolvega
21-12 Acht pilaren plein, standplaatsvegunning verkoop biologische producten
21-12 Parkeerterrein Formido en Jumbo,
standplaatsvergunning verkoop vis
in 2019 voor de donderdagen en
vrijdagen
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:
Oldeholtpade
21-12 Hesselinghstraat 1, 8474 CV, kappen
berk
Oosterstreek
21-12 Venepad nummer 5 / kavel 4, nieuwbouw woning

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
Spanga
21-12 Spangahoekweg 47, 8482 KL, kappen 3 kastanjebomen en 3 essen
Wolvega
20-12 Grindweg 144, 8471 EM, vervangen
hekwerk
20-12 Industrieweg 5, oprichten showroom/detailhandel
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waar zij volgens
de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Namens het college maakt het hoofd van de
afdeling Publiekscentrum bekend dat besloten
is de bijhouding van de persoonslijst van deze
persoon op te schorten. Dit betekent dat zij
niet meer op dat adres staan ingeschreven per
datum van het voornemen tot uitschrijving.
Geslachtsnaam en voornaam:
Said Mohamed, Sadam

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

Geboortedatum: 07-07-2000
Voornemen uitschrijving: 28-11-2018
Geslachtsnaam en voornaam:
Sirisantana, Richard
Geboortedatum: 15-05-1966
Voornemen uitschrijving: 06-12-2018		
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor
het indienen van een bezwaarschrift is zes
weken en vangt aan één dag na de datum van
deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres
van de indiener, de datum en omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet het bezwaarschrift gemotiveerd aangeven waarom zij het niet eens zijn
met het besluit.

