Officiële bekendmakingen
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende
aanvraag ingediend.
De Blesse
22-4	Steenwijkerweg kadastraal sectie C
2074 en 2075, nieuwbouw
vrijstaande woning.
Nijelamer
23-4	Stadburen 10, 8487 GJ, renoveren
bovenbouw 2 ligboxstallen.
Oldeholtwolde
18-4	Stelweg 1, 8477 AD, uitbreiding
jongveestal.
Wolvega
23-4	Ambachtsstraat 3, 8471 AA, intern
verbouwen t.b.v. verbreding
coatbaan.
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Gemeente Weststellingwerf
23-4	Deels door de gemeente Weststellingwerf, toertocht klassieke
automobielen op 22 juni 2019.
Wolvega
18-4	Steenwijkerweg 49, 8471 KZ,
tijdelijke locatie voor de kinderopvang Liba Biba
(brandveilig gebruik).
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Verlengen beslistermijn
Boijl
23-4	Boijlerweg 25, 8392 NB, vergroten
ligboxenstal.
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. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking één dag na deze
publicatie.
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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
Agenda Raadsvergadering 13 mei 2019
Locatie: raadzaal gemeentehuis Wolvega
Aanvang: 19.30 uur
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vragenkwartier raadsleden.
4. Besluitenlijst raadsvergadering van 1
april 2019.
5. Lijst van toezeggingen.
6. Mededelingen college.
7. Ingekomen stukken.
Hamerstukken:
8. Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten
Bespreekstukken:
9. Jaarrekening 2018, begroting 2020 en
de eerste begrotingswijziging 2019 VRF.
10. Kaderbrief FUMO 2019-2023, ontwerpbegroting FUMO 2019 en begrotingswijziging FUMO 2018.
11. Concept jaarstukken 2018, concept begroting 2020 en concept meerjarenbegroting 2021-2023 Marrekrite.
12. Ontwerp begroting 2020 en concept
jaarverslag 2018 GR Hûs en Hiem.
13. Jaarstukken 2018, eindafrekening 2018
en begroting 2020 van de GR SW Fryslân.
14. Sluiting.
Spreekrecht
U kunt inspreken over een onderwerp op de
agenda. U heeft hiervoor maximaal 5 minu-

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

ten 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 13 mei 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 kunnen live gevolgd
worden via de website van de gemeente via
weststellingwerf.nl/live
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

