Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Noordwolde
28-1	Hellingstraat 37, 8391 AC, wijzigen
bestemming
29-1	Elsweg 18, 8391 KB, organiseren
feestavond op 22 februari 2019
Nijeholtpade
28-1	Binnenweg 21, 8475 EE, verbouw
en uitbreiding woning
Oldeholtpade
29-1	Hesselinghstraat 9 A, 8474 CV,
verbreden dakkapel
24-1	Hesselinghstraat perceel (deels
2754), het kappen van 5 lariks,
2 essen, 1 Amerikaanse eik, 1 zomereik, 2 esdoorns en 2 berken
Scherpenzeel
31-1	De Ribbe 10, 8483 JS, bouwen
garage-berging
Sonnega
28-1	Sonnegaweg 5, 8478 HB, kappen
van 2 kastanjebomen, 1 berk
en 4 wilgen met herplant
28-1	Sonnegaweg 7, 8478 HB,
kappen 2 beuken
Wolvega
28-1	Lycklamaweg 142, 8471 KB,
verbouwen woning

Verlengen beslistermijn
Langelille
28-1	Langelilleweg 2A-4,5,6,7,10,13,
bouwen 6 recreatiewoningen
Noordwolde
25-1	Krommestede 4, 4A, 6, 6A, 8, 8A,
10 en 10A, nieuwbouw 8 (2x4)
seriematige Woningen

Griffioenpark 1, Wolvega

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

Postbus 60
8470 AB Wolvega
14 0561
Info@weststellingwerf.nl
weststellingwerf.nl

Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende
aanvraag ingediend:
De Hoeve
27-1	Jokweg 42, 8394 VM, kappen
kastanjeboom en conifeer
Nijeholtpade
28-1	Hoofdweg 210, 8475 CD,
kappen boom
Wolvega
30-1	Koninginnenpage 16 t/m 30, 8472
DE, aanbrengen walbeschoeiing
Verkiezing van de leden van provinciale
staten van Fryslân in kieskring Leeuwarden
en van de leden van het bestuur van het
waterschap Fryslân op woensdag 20 maart
2019
De burgemeester van Weststellingwerf
maakt bekend dat:

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

Gemeente Weststellingwerf
• Iedere inwoner de inlichting kan verkrijgen of hij/zij als kiezer is geregistreerd.
• Op de grond dat hij/zij niet of niet behoorlijk als kiezer is geregistreerd kan hij/
zij schriftelijk om herziening van de registratie verzoeken.
Stemmen bij volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf
te stemmen, kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u
uw stem uitbrengen. Dit kan op twee manieren. U kunt op de achterzijde van de stempas
de naam invullen van degene (gemachtigde)
die voor u gaat stemmen. De gemachtigde
kan iedereen zijn die in Weststellingwerf
woont en ook een stempas heeft ontvangen.
Wilt u iemand machtigen die niet in Weststellingwerf woont, dan vult u een formulier
in. U kunt dit formulier afhalen bij de gemeente of downloaden op de website.
Alle informatie over stemmen bij volmacht
vindt u op www.weststellingwerf.nl/verkiezingen.
Stemmen met een kiezerspas
Als u in een andere gemeente wilt stemmen,
dan heeft u een kiezerspas nodig.

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

Deze kiezerspas kunt u ophalen op het gemeentehuis. Uw stempas wordt dan ingenomen. Met een kiezerspas voor de provinciale
staten kunt u stemmen in elk stemlokaal in
de provincie Fryslân. Met een kiezerspas voor
de waterschapsverkiezing kunt u stemmen
in een willekeurig stemlokaal binnen het
Wetterskip Fryslân. Let op: de grenzen van
de provincie zijn niet dezelfde als van het
waterschap. Het mondeling aanvragen van
kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart
2019 tot 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen
voor een kiezerspas. Hoe u dat doet en
overige informatie over stemmen met een
kiezerspas vindt u op www.weststellingwerf.
nl/verkiezingen.
Bezorgen stempassen
De stempassen worden vrijdag 22 februari
2019 bezorgd.
De burgemeester,
N.A. van de Nadort

