Officiële bekendmakingen
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:
Boijl
14-6
De Groene Zoom, wijziging op de
reeds verleende kapvergunning
OV-2018-9499
De Blesse
18-6
Steenwijkerweg t.h.v. nr. 83 C1091,
kappen linde
Noordwolde
14-6
Hoofdstraat West 90, 8391 KA,
kappen 9 bomen
17-6
Schapendrift 12, 8391 VB, oprichten
woning
19-6
Kadastraal Noordwolde N 1382,
ophogen percelen t.b.v. project
Middenloop Linde, de Hoeve
Oldeholtpade
13-6
G.F.Vosstraat 18, 8474 BH, plaatsen
kap op garage
Wolvega
13-6
Eikepage 1, 8472 DC, aanbouw gevelelement
17-6
Industrieweg 10, 8471 AD, kappen
3 bomen
19-6
Van der Sandeplein 5, 8471 RX,
plaatsen buitenverlichting
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Blesdijke
17-6 Markeweg 132, 8398 GS, exploitatievergunning
De Blesse
17-6 Steenwijkerweg 83, 8397 LC,

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

nieuwbouw vrijstaande woning
Steenwijkerweg 19, 8397 LA, ontheffing sluitingsuur
Gemeente Weststellingwerf
18-6 deels door de gemeente, organiseren truckrit op 31 augustus 2019
Noordwolde
20-6 Bovenstreek 1 , 8391 HM, plaatsen
gevelreclame
Oldeholtpade
17-6 Hoofdweg 211A, 8474 CG, organiseren voetbaltoernooi op 21 en
29 juni 2019
Oldeholtwolde
20-6 Onderhoudswerkzaamheden overweg Kooiweg, op 5/6 september
2019
Oosterstreek
19-6 weiland aan Stienpad en Venepad,
organiseren dorpsfeest Oosterstreek
van 12 t/m 14 juli 2019
Sonnega
17-06 De Meenthe 15, 8478 KB, plaatsen
nieuw dak over bestaande stal
Spanga
18-6 Nieuweweg 17, 8482 KM, nieuwbouw woning
Wolvega
18-6 Heideblauwtje 24, 8472 DM, bouwen woning
17-6 Heerenveenseweg 5, 8471 BA, ontheffing sluitingsuur
Zandhuizen
14-6 Oldeberkoperweg 26C, 8389 TH,
organiseren springkussenfestival op
4 augustus 2019
17-6

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
Ingetrokken aanvragen
Nijeholtpade
19-6 Hoofdweg 275, 8475 CB, plaatsen
speeltoestel boomhut
Vaststelling bestemmingsplan Scherpenzeel De Landerij (Grindweg 155 Scherpenzeel)
Herontwikkeling kampeerterrein, o.a. door
plaatsen bedrijfswoning en woodlodges
Terinzagelegging van 26-06-2019 t/m 0608-2019 (beroep mogelijk)
Nieuw negatief beleid gaswinning in
Weststellingwerf
De gemeenteraad van Weststellingwerf
heeft op 11 juni 2019 nieuw beleid vastgesteld voor gaswinning.

Planologische rechten voor de bestaande
gaswinlocaties die staan in het bestemmingsplan Buitengebied worden gerespecteerd.
Gaswinning is daarnaast een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het nieuwe
beleid zal in de reacties aan het ministerie
worden verwerkt, maar dat betekent niet
dat iedere ontwikkeling kan worden tegengehouden.
Het volledige beleid is te lezen in de notitie ´Gaswinning in Weststellingwerf’, deze
is te vinden op de gemeentelijke website
onder Inwoners/Gaswinning.
Het is niet mogelijk om tegen het nieuwe
beleid bezwaar of beroep in te stellen.

Hoofdlijn van het nieuwe beleid is dat de
gemeente Weststellingwerf geen medewerking meer wil verlenen aan ontwikkelingen op het gebied van gaswinning,
omdat dit niet past:
• bij ons streven naar verduurzaming;
• binnen de energietransitie;
• in ons beeld van het afbouwen van
gaswinning in Nederland.

Openbare vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’
op
: 5 juli 2019
om
: ca. 13.30 uur
plaats : kantoor Caparis NV, Ampèrelaan 2,
		Drachten

Het beleid maakt onderscheid tussen de
ontwikkeling van volledig nieuwe locaties
(nu nog grasland) en ontwikkelingen op
de bestaande zes gaswinlocaties.
De aanleg van nieuwe gaswinlocaties
in het agrarische landschap ziet de gemeente als een ongewenste, niet-passende inbreuk op dat landschap.

Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.

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

Voor de agenda en overige informatie
verwijzen wij u naar de website van onze
gemeente.

