Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
De Hoeve
15-4	Vinkegavaartweg 13, 8394 TC,
organiseren paasvuur op 21 april
2019.
Noordwolde
11-4	Hoofdstraat Oost 74, organiseren
Knopersfeest week met een
ontheffing drankverbod op
24 en 25 mei 2019.
15-4	Bovenstreek 1, 8391 HM, drank en
horecawetvergunning.
Vinkega
12-4	Weiland bij Zuiderweg 31, organiseren paasvuur met een ontheffing
drankverbod op 21 april 2019.
Wolvega
11-4	Griffioenpark 1, 8471 KR, organiseren open dag op 18 mei 2019.
Zandhuizen
18-4	Rode Dorp 19, 8389 VC, kappen
bomen.

Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende
aanvraag ingediend.
Nijelamer
12-4	Oudetrijne sectie E 36 (nabij
Boelstraweg 6), dempen sloot.
Wolvega
11-4	Heerenveenseweg 119, 8471 ZA,
aanpassen bestaande jongveestal.

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

Sluiting woning
Vanwege een overtreding van de Opiumwet
in de woning Idzardweg 41 in Ter Idzard
heeft de burgemeester besloten de woning
te sluiten, voor een periode van drie maanden, op grond van artikel 13b Opiumwet.
De sluiting heeft plaatsgevonden op 16 april.
Dit betekent dat de woning voor iedereen
tot dinsdag 16 juli 2019 is gesloten. Het betreden van de woning binnen die periode is
strafbaar.
Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente
Weststellingwerf 2019

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.
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Besluit aanwijzing toezichthouders van
Wetterskip Fryslân
Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf hebben besloten
om de toezichthouders van Wetterskip Fryslân aan te wijzen als toezichthouders in de
zin van de Algemene wet bestuursrecht voor
wat betreft de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de
Wet bodembescherming.
Dit betekent dat de betrokken medewerkers
van het Wetterskip Fryslân bevoegd zijn om
toezichthoudende taken uit voeren op de
genoemde wet- en regelgeving binnen de
gemeentegrenzen van Weststellingwerf.
Als burger of ondernemer kunt u met één
van deze toezichthouders te maken krijgen.

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

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking één
dag na deze publicatie.
Agenda voor de vergadering van
Floreenplichtigen
De vergadering van de floreenplichtigen van
het dorp Spanga wordt gehouden op:
dinsdag 14 mei 2019 om 12.00 uur in het
Paviljoen ‘De Driewegsluis’ aan de Lindedijk
2-a, in Nijetrijne. Aansluitend lunch.
Agenda
1. Kennismaking
2. Rekening schoolfonds
16 april 2018 – 15 april 2019
3.Benoeming schoolvoogden
4.Subsidie toekenning
5. W.v.t.t.k.
De burgemeester van Weststellingwerf,
N.A. van de Nadort.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

