Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
De Hoeve
14-02	Kontermansweg 28, 8394 VP,
organiseren dorpsfeest van
27 t/m 30 juni 2019.
20-02	Kontermansweg 30, 8394 VP,
kappen 5 paardenkastanjes.
Gemeente Weststellingwerf
15-02	kadastraal perceel WVG 00J 663
t/m WVG 00J 45 realisatie van
natuurvriendelijke oevers langs
de Tsjonger.
Langelille
21-02	H.W. Stekelenburgweg 4, 5, 6, 7, 10
en 13, bouwen 6 recreatiewoningen.
Noordwolde
18-02	Rotanstraat 3, 8391 CP, wijzigen
bestemming.
18-02	Dr. Verdeniusstraat 33, 8391 HB,
kappen es.
Nijeholtpade
18-02	Hoofdweg 210, 8475 CD, kappen
linde.
Spanga
20-02	Spangahoekweg 47, 8482 KL, kappen 3 paardenkastanjes en 3 essen.
Vinkega
15-02	Noordwolderweg 4, 8393 RE,
verbouwen garage.
Wolvega
18-02	Raadhuisstraat 26, 8471 BV,
renoveren en vergroten woning
(Rijksmonument).
14-02	Heerenveenseweg 149A, 8471 ZA,
Drank & Horecavergunning.
14-02	Heerenveenseweg 149A, 8471 ZA,
exploitatievergunning.
18-02	De Foeke 1, 8472 AH, kappen berk
en lijsterbes.
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Milieu meldingen
Oldeholtpade
20-02	Hamersweg 16, 8474 CN,
veranderen bedrijf.
Spanga
20-02	Lindedijk 18, 8482 KS, melding
activiteitenbesluit.
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende
aanvraag ingediend.
Boijl
18-02	Boijlerweg 86, 8392 NK, plaatsen
zonnepanelen.
20-02	Boijlerweg 25, 8392 NB, kappen
bomen.
De Hoeve
15-02	Jokweg 22, 8394 VL, kappen linde.
Noordwolde
18-02	Krommestede kadastraal F 4667,
kappen 2 bomen i.v.m. nieuwbouw
woning.
Oldeholtpade
19-02	Hoofdweg 107, 8474 CB, aanpassen
woning.
Besluit vervanging archiefbescheiden
gemeente Weststellingwerf
Op 12 februari 2019 heeft het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Weststellingwerf het Besluit
vervanging archiefbescheiden gemeente
Weststellingwerf vastgesteld met het bijbehorende Handboek vervanging archiefbescheiden gemeenten Ooststellingwerf,
Weststellingwerf en Opsterland gericht op
het zaakgericht werken met iDocumenten,
versie 1.0.
Wat is vervanging?
Vervanging is het vervangen van papieren
archiefbescheiden door digitale reproducties.

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
In dit geval zijn het scans die aan een
bepaalde kwaliteit moeten voldoen.
De scans nemen volledig de plaats in van de
oorspronkelijke bescheiden.
Hoe gebeurt de vervanging?
De vervanging gebeurt op de wijze zoals
omschreven in het Handboek vervanging
archiefbescheiden gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland, versie
1.0.
Wanneer treedt het besluit in werking?
Dit besluit treedt in werking met ingang van
de eerste dag na de dag van bekendmaking
van dit besluit op
www.officielebekendmakingen.nl
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende
binnen zes weken na de datum van bekendmaking schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar maken.
Verkiezing Europees Parlement | 23 mei 2019
Stemmen voor het Europees Parlement door
niet-Nederlandse inwoners
Donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen
voor het Europees Parlement.
Bent u niet-Nederlander, maar wel Europees
burger, dan kunt u in Nederland stemmen
voor de verkiezingen van de (Nederlandse)
leden van het Europees Parlement.
U moet zich dan laten registreren als kiezer.
Voorwaarden
Wilt u zich laten registreren als kiezer dan
geldt:
• u moet op dinsdag 9 april 2019, de dag van
de kandidaatstelling, in Nederland wonen;
• u moet op de dag van de stemming 18 jaar
of ouder zijn;

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

• u mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat
van de Europese Unie
Wat moet u doen?
U krijgt per post een registratieformulier.
Krijgt u deze niet, dan kunt u hem
downloaden op
weststellingwerf.nl/verkiezingen.
• Vul het formulier in
• Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij
• Stuur het formulier naar de gemeente
Weststellingwerf. Het formulier moet
uiterlijk 9 april bij ons binnen zijn.
Heeft u zich al eerder geregistreerd in
Nederland?
Dan hoeft u niets te doen en krijgt u vóór
9 mei 2019 een stempas toegestuurd.
Wilt u in het land van herkomst stemmen
voor de Europese verkiezingen?
Dan hoeft u niets te doen, tenzij u zich al
eerder in Nederland heeft geregistreerd.
Dit kunt u navragen bij de gemeente.
Meer informatie
weststellingwerf.nl/verkiezingen of
telefoonnummer 140561.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

