Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
De Blesse/Peperga
1-5	Trapveldje tussen Spoorlaan en
Steenwijkerweg, dorpsfeest
van 28 t/m 30 juni 2019.
Noordwolde
25-4	Bovensteek 1, 8391 HM, exploiteren 2 speelautomaten in 2019.
Oldeholtpade, Nijeholtpade, Ter Idzard,
Oldeholtwolde en Wolvega
29-4	Verkoop eieren, k.v. SCO
op 28 en 29 mei 2019.
Wolvega
1-5	Centrum, voorjaarsmarkt
op 11 mei 2019.
Milieu meldingen
Oldeholtwolde
29-04	Stelweg 1, 8477 AD melding
activiteitenbesluit.
30-04	Brugslootweg 7, 8477 AN melding
activiteitenbesluit.

Griffioenpark 1, Wolvega
Postbus 60
8470 AB Wolvega
14 0561
Info@weststellingwerf.nl
weststellingwerf.nl

Verlengen beslistermijn
De Hoeve
30-4	IJkenweg 5, 8394 TA, isoleren
gevels woning.
Ingetrokken omgevingsvergunningen
25-4	Grindweg 43, 8485 JD, realiseren
woning.
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend.
Boijl
30-4	Reeweg 1, 8392 NV, kappen eik.
Noordwolde
26-4	Rohé terrein, kadastraal sectie M
1934, nieuwbouw vrijstaande
woning.
29-4	Hoofdstraat West 54, 8391 AP,
bouw garage.
Nijeholtpade
30-4	Hoofdweg 275, 8475 CB, plaatsen
speeltoestel boomhut.

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
Nijelamer
26-4	Schipslootweg 3, 8487 GK,
vergroten woning.
Nijetrijne
26-4	Pieter Stuyvesantweg 138, 8481 JA,
plaatsen zonnepanelen.
Spanga
24-4	Nieuweweg 17, 8482 KM,
nieuwbouw woning.
Wolvega
29-4	Heerenveenseweg 1, 8471 BA,
herstellen casco na brand.
Parkeerverbod op 18 mei
Wolvega
18-5	Vanwege de open dag van de gemeente Weststellingwerf geldt er
op 18 mei een parkeerverbod voor
de parkeerplaatsen aan het Griffioenpark.
Het gaat om de eerste 16 parkeerplaatsen geteld vanaf het gemeentehuis tot de bibliotheek.

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

Adviescommissie bezwaarschriften
Hoorzitting op donderdag 16 mei 2019 in het
gemeentehuis te Wolvega.
17.15 uur	 last onder dwangsom wegen
permanent bewonen recreatiewoning.
Inzage stukken en bijwonen hoorzitting
De stukken liggen ter inzage bij de afdeling
Publiekscentrum tot uiterlijk de dag van de
hoorzitting.
De hoorzitting is openbaar.
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 1
dag voor de hoorzitting, telefonisch bij het
secretariaat aanmelden, telefoonnummer
(0561) 691416 of via e-mail: adviescommissiebezwaarschriften@weststellingwerf.nl.
Van de stukken die ter inzage liggen kan een
fotokopie worden verkregen tegen betaling
van de kosten.
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

