Officiële bekendmakingen
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
Gemeente Weststellingwerf
14-12	Diverse locaties in Weststellingwerf,
kapmelding periodiek afzetten van
landschapselementen en waar mogelijk bijplanten.
Noordwolde
14-12	Hellingstraat 37, 8391 AC, wijzigen
bestemming.
Oldeholtpade
17-12	Hesselinghstraat 9 A, 8474 CV,
verbreden dakkapel.
Oosterstreek
16-12	Oosterstreek 92, 8388 NG, vernieuwen bijgebouw.
Scherpenzeel
17-12	Voetpad 89, 8483 JR, plaatsen
carport.
Sonnega
14-12	Sonnegaweg 7, 8478 HB,
kappen beuken.
Wolvega
13-12	Kadastraal Wolvega M 294, plaatsen
drijvend vogelbroedeiland.
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
De Hoeve
18-12	IJkenweg 11, 8394 TA, kappen
boswal.
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18-12	Ratellaan 4, 8394 VM, vervanging
huidige vervallen boerderij door
nieuwbouw woning.
Wolvega
18-12	Bernhardlaan 26, 8471 RT, kappen
berk.
18-12	Metaalstraat, kappen 3 esdoorns.
Verlengen beslistermijn
Wolvega
18-12	Acht Pilarenplein, verkopen groente
en fruit.
Ontwerp-beschikkingen
Wolvega
21-12	Raadhuisstraat 26, 8471 BV, renoveren en vergroten van de woning
(Rijksmonument).
Agenda raadscommissievergadering op
maandag 14 januari 2019
Plaats:	Raadzaal gemeentehuis te Wolvega
(ingang Rozenstraat)
Aanvang:	 19.30 uur
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Mededelingen.
4. Besluitenlijst algemene raadscommissie
van 19 november 2018.
Raadsvoorstellen
5. Aanbieden onderzoeksrapport rekenkamercommissie-onderzoek ‘Industrieterrein Uitbreiding Schipsloot’

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. Verordening Burgerplatform Sociaal Domein
7. Opheffen openbare basisschool Triangel
te Steggerda
8. Bestuur verslag inclusief jaarrekening
2017 Stichting Comprix.
9. Aanscherping geamendeerde resultaten
lokaal gezondheidsbeleid; opbrengst van
werkvergadering 29 oktober 2018
10. Budget reserveren voor starten onderhandelen grondverwerving
11. Verlenging beleidsplan WMO
12. Veiligheidsregio vaststelling Kaderbrief
2020
13. Sluiting.
Spreekrecht
Bij een agendapunt kan worden ingesproken.
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 commissie mag de inspreker – in tweede termijn
– nog kort reageren.
Inspreken
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht
dan dient u zich uiterlijk maandag 14 januari a.s. voor 12.00 uur aan te melden bij de
griffie via H. Nieuwhof (tel: 0561-691483,
h.nieuwhof@weststellingwerf.nl) of via
J. Marks (tel: 0561-691332,
j.marks@weststellingwerf.nl)

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.

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

