Officiële bekendmakingen
Verleende vergunningen
Op de aangegeven data is de vergunning
verleend.
Scherpenzeel
27-8 De Ribbe 7, 8483 JT, kappen 2 eiken
Wolvega
27-8 Hortensiastraat 49, 8471 KK,
realisatie kinderopvang
Zandhuizen
27-8 Oldeberkoperweg 25 A, 8389 TE,
		
kappen beuk
Milieu meldingen
Wolvega
22-8 Schuttevaerstraat 40, 8471 ZZ,
		
melding activiteitenbesluit

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

Gemeente Weststellingwerf

Melding lozing buiten inrichting
Wolvega
27-8 Rozenstraat 36, 8471 km, realisatie
		
gesloten bodemsysteem

Wie kunnen er inspreken?
Iedereen! Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, Plaatselijk Belangen,
enzovoort.

Inloopspreekuur maandag 9 september 2019
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal gemeentehuis Weststellingwerf (ingang Rozenstraat)

Hoe werkt het?
Wilt u inspreken dan meldt u zich bij binnenkomst van de raadzaal.
Na het inspreekmoment kunt u tot 20.00
uur napraten met de fracties aan de statafels voor de raadzaal. Daarna vergaderen
de partijen verder in hun eigen fractiekamer. Wilt u daarbij aansluiten dan kunt u
dit ook aangeven bij binnenkomst van de
raadzaal.

Wat is een inloopspreekuur?
Tijdens het inloopspreekuur kunt u de gemeenteraad iets vertellen of een voorstel
doen. U krijgt hiervoor vijf minuten de tijd.
De raad luistert en stelt vragen. Er is geen
politieke discussie. Alle politieke partijen
zijn aanwezig bij het inloopspreekuur.

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.

Voor vragen kunt u contact opnemen met
de griffie, mevrouw J. Kampinga, telefoon-

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

nummer 0561-691201 of mevrouw
J. Marks, telefoonnummer 0561-691332 of
via e-mailadres: griffie@weststellingwerf.nl.
Werktijdenregeling SW medewerkers
gemeente Weststellingwerf 2019
De gemeente Weststellingwerf heeft de
regeling ‘Werktijdenregeling SW medewerkers gemeente Weststellingwerf 2019’ vastgesteld. Het college heeft besloten om de
werktijdenregeling voor de medewerkers
van de Sociale Werkvoorziening gemeente
Weststellingwerf vast te stellen.
Kenmerk collegevoorstel: 12 maart 2019
Datum besluit: 18 maart 2019
Datum inwerkingtreding: 1 maart 2019
Kenmerk: (iZaaksuite) 009844438

