Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Gemeente Weststellingwerf
14-3	Deels door de gemeente
Weststellingwerf, organiseren van
een Wielerwedstrijd Ronde van
Zuid Oost Nederland op 26 mei
2019.
Noordwolde
14-3	Omgeving Noordwolde, aanstellen
verkeersregelaars t.b.v. Off Road rit
op 24 maart 2019.
Sonnega
21-3	Pieter Stuyvesantweg 71, 8478 HE,
kappen 1 eik en 3 berken.
Ter Idzard
20-3	Omgeving Ter Idzard, start vanuit
Dorpshuis, organiseren run-bikerun op 13 april 2019.
Wolvega
14-3	Grindweg 140 A, 8471 EM, wijzigen
gevels van een nog te bouwen
bedrijfspand
14-3	Omgeving Wolvega, organiseren
wielerwedstrijd Healthy Ageing
Tour op 13 april 2019
19-3	Deken Vaasstraat 15, 8472 AA,
organiseren duathlon op 31 maart
2019
20-3	Lijsterstraat 6, 8471 DN, verkopen
loten, t.b.v. verloting tijdens fancy
fair op 18 april 2019.

Verlengen beslistermijn
Noordwolde
18-3	Draverij, kadastraal NWD02 H
04855, bouwen 4 rijwoningen.

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

Rectificatie
In afwijking van de bekendmaking op 19
maart kan het mobiel onderzoekscentrum
(bus) t.b.v. bevolkingsonderzoek niet staan
op het parkeerterrein bij het gemeentehuis
in Wolvega, maar moet worden geplaatst op
de parkeerplaats bij Sporthal de Steense aan
de Deken Vaasstraat te Wolvega.
Let op: dit kan niet in de periode van 28 juni
t/m 8 juli in verband met de Fietsvierdaagse.
Munnekeburen en Noordwolde blijven ongewijzigd, zoals aangekondigd.
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
De Hoeve
18-3	IJkenweg 5, 8394 TA, isoleren
gevels woning.
Wolvega
15-3	Steenwijkerweg 11, 8471 KW,
kappen populier.
18-3	Haulerweg 47 A, 8471 AJ,
verbouwen/vergroten woning.
18-3	Koninginnenpage 4, 6, 10, 12, 14,
8472 DE, aanleggen walbeschoeiing.

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
Kennisgeving
Ontwerp omgevingsvergunning uitbreiding
sportpark VV Olpae, Hamersweg 16 – Oldeholtpade.
Ter inzage van 27-03-2019 t/m 07-05-2019
(zienswijzen mogelijk).
Kennisgeving
Vaststelling 2e wijzigingsplan
Hesselinghstraat - Oldeholtpade
Het wijzigen van de bestemming ‘groen’
naar ‘woongebied’ ten behoeve van twee
woningen.
Ter inzage van 27-03-2019 t/m 07-05-2019
(beroep mogelijk).
Agenda raadsvergadering 1 april 2019
Locatie:	raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vragenkwartier raadsleden.
4. Besluitenlijst raadsvergadering.
5. Lijst van toezeggingen.
6. Mededelingen college.
7. Ingekomen stukken.
	Raadsvoorstel (advies Algemene
Commissie af te voeren van agenda)
8. Startnotitie Visie op Onderwijs Weststellingwerf.
Hamerstukken
9. Dorpenfonds 2019-2022.

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

10. Verzoek om financiële bijdrage uitbreiding voetbalvelden Oldeholtpade.
11. Sluiting.
Spreekrecht
U kunt inspreken over een onderwerp op de
agenda. U heeft hiervoor maximaal 5 minuten spreektijd in de eerste termijn.
Raadsleden kunnen daarna aanvullende
vragen stellen. In de tweede termijn mag u
nog kort reageren op de gevoerde discussie.
U kunt ook inspreken over een eigen onderwerp. Dit kan eenmaal. U heeft hiervoor
maximaal 10 minuten spreektijd.
Inspreken
Wilt u inspreken dan moet u zich aanmelden.
Dit kan tot maandag 1 april 2019 vóór 12.00
uur. Aanmelden kan bij de griffie mevrouw
J. Kampinga, telefoon: 0561-691220, e-mail:
j.kampinga@weststellingwerf.nl of mevrouw
J. Marks, telefoon: 0561-691332, e-mail:
j.marks@weststellingwerf.nl. Tijdens de vergadering maken wij video opnamen. Wilt u
dit niet dan kunt u dit aangeven bij de griffie.
Raadsvergadering live
De vergaderingen kunt u live volgen via de
website van de gemeente via
weststellingwerf.nl/live.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

