Datum :

10 januari 2019

Bekendmakingen week 2-2019
Aanvragen Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Coenderslaan 35 te Nuis
Datum ontvangst: 6 december 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum maken bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
•

Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Jonkersvaart 104 te Jonkersvaart
Datum ontvangst: 20 december 2018

APV vergunningen verleend
De burgemeester van de gemeente Leek maakt bekend dat hij de volgende vergunning op grond
van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft verleend:
•

Voor: de wandelvierdaagse Zevenhuizen van 14 mei 2019 tot en met 17 mei 2019 (vergunning voor onbepaalde tijd).
Locatie: verschillende routes met vertrek vanuit Zevenhuizen
Datum verzending: 7 januari 2019

De burgemeester van de gemeente Westerkwartier maakt bekend dat hij de volgende vergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van zowel de
voormalige gemeenten Marum, Grootegast en Zuidhorn heeft verleend:
• Voor: de toertocht voor klassieke auto’s vanuit Zwolle met doorkomst door de gemeente
Westerkwartier
Locatie: route gedeeltelijk door de gemeente Westerkwartier
Datum verzending: 7 januari 2019

Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de
dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, Postbus
100, 9350 AC Leek. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de
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voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD
Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend.
Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Omgevingsvergunningen verleend
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
• Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Dorpsstraat 39A in Enumatil
Datum verzending: 17 december 2018
• Voor: het oprichten van bedrijfspanden
Locatie: Grijze Hoogte 2 en 4 in Leek
Datum verzending: 11 december 2018
• Voor: het oprichten van een bedrijfspand
Locatie: Industriepark 9A in Leek
Datum verzending: 4 december 2018
• Voor: het bouwen van 19 woningen
Locatie: Longkruid 7 t/m 43 in Leek
Datum verzending: 4 januari 2019
• Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Midwolderweg 52 in Leek
Datum verzending: 5 december 2018
• Voor: het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
Locatie: Potklei 16, 16A t/m 16H en Eiberkamp 1A en 1B in Leek
Datum verzending: 18 december 2018
• Voor: het plaatsen van een tijdelijke unit
Locatie: Tolberterstraat 36 in Leek
Datum verzending: 5 december 2018
• Voor: het vervangen van twee bijgebouwen
Locatie: Zuiderdwarsreed 4 in Opende
Datum verzending: 9 januari 2018
Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de
dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, Postbus
100, 9350 AC Leek. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor
behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:
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•

•

Voor: het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende dakplaten
Locatie: Achterwijkseweg 6 in De Wilp
Datum ontvangst: 25 december 2018
Voor: het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende golfplaten
Locatie: Energieweg 6A te Marum
Datum ontvangst: 20 december 2018

Tegen meldingen op basis van artikel 1.26 (sloopmelding) van het Bouwbesluit 2012 kan geen bezwaar worden gemaakt
Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:
•

Voor: het wijzigen bestemming bedrijfswoning
Locatie: Dorpsshuis 12 in Kommerzijl
Datum ontvangst : 13 november 2018

Meldingen Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij de volgende melding op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:
• Voor: melding gesloten aardwarmtesysteem
Locatie: Hoofdweg 12G in Boerakker
Datum ontvangst: 6 december 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum maken bekend dat zij de volgende melding op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:
• Voor: het oprichten van een machineberging
Locatie: Jonkersweg 6 te Nuis
Datum ontvangst: 21 december 2018
Wet op kansspelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij een vergunning op grond van artikel 3, lid 1 van de Wet op de kanssplen hebben verleend:
• Voor: een verloting door Rederijkamer “Vredewold” tijdens de uitvoering op 1 en 2 februari 2019
Locatie: Hoofdstraat 53 in Tolbert (de Postwagen)
Datum verzending: 8 januari 2018
Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de
dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, Postbus
100, 9350 AC Leek. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
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betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend.
Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
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