Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Blesdijke
16-7	Markeweg 23, 8398 GK, houden
verloting tijdens thuis wedstrijden
van VV de Blesse
Gemeente Weststellingwerf
16-7	kadastraal Noordwolde N 1072,
toepassen tijdelijk gronddepot
Beekdal Linde
Noordwolde
16-7	Manauplein, organiseren kermis
met ontheffing drankverbod van
28 augustus t/m 1 september 2019
16-7	Centrum Noordwolde, organiseren
Proememarkt op 28 augustus 2019
16-7	Centrum Noordwolde, organiseren
Live op het plein met ontheffing
drankverbod op 31 augustus 2019
16-7	Hoofdstraat West 50 BEDR, 8391
AP, wijzigen gevel

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

Wolvega
16-7	Ruige Weegbree 3.1 t/m 3.31, 8472
BE, nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw
16-7	Argusvlinder 9, 8472 DD, nieuwbouw woning
Verlengen beslistermijn
Boijl
16-7
Boijlerweg 48 kadastrale sectie P 1159
en 1160, bouwen recreatiewoning
Omgevingsaanvragen
Op de aangegeven data is de volgende aanvraag ingediend:
Noordwolde
12-7	Rotanstraat 25 t/m 51 (oneven
nummers), 8391 CP,
nieuwbouw 10 woningen
16-7	Vlechtplantsoen kadastraal M 1922,
bouwen woning
Nijeholtpade
17-7	Stellingenweg 92, 8475 EJ,
verbouwen woonboerderij

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
Oldeholtpade
14-7	Weidekamp 9, 8474 AE,
bouwen woning
Wolvega
12-7	Eikenlaan 16 t/m 38 (even nummers), 8471 KC, nieuwbouw 8 woningen
Voor informatie over de plannen kunt u in
het Publiekscentrum terecht.
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Namens het
college maakt het hoofd van de afdeling
Publiekscentrum bekend dat besloten is
de bijhouding van de persoonslijsten van
deze personen op te schorten. Dit betekent
dat zij niet meer op dat adres staan ingeschreven per datum van het voornemen tot
uitschrijving..

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

Geslachtsnaam
Geboorte Voornemen
en voornaam
datum uitschrijving:
Mustata, Dan	
01-03-1974
27-06-2019
Stancea,
Vasile-Dragos	
27-10-1989	
27-06-2019
Didea, Larissa	
04-12-1996	27-06-2019
Didea, Lukas
Vasile	
04-03-2019	27-06-2019
Jong de, Jeffrey	06-09-1996	26-06-2019
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit
besluit bezwaar maken bij het college.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één
dag na de datum van deze publicatie.
Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener,
de datum en omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaarschrift zich richt.
Ook moet het bezwaarschrift gemotiveerd
aangeven waarom zij het niet eens zijn met
het besluit.

