Datum :

Bekendmakingen week 2019
Aanvragen Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• uitbreiden van de woning, Lisdodde 8 te Zuidhorn
ontvangen 7 december 2018
• plaatsen van een dakkapel, Cort van der Lindenstraat 10 te Zuidhorn
ontvangen 20 december 2018
• verbouwen van de pizzeria en wachtkamer bij het station, Stationsweg 2a te Zuidhorn
ontvangen 21 december 2018
• bouwen van een nieuwe woning, Oostergast (kavel 10) te Zuidhorn
ontvangen 21 december 2018
• bouwen van een nieuwe woning, Electrastraat (kavel 35) te Zuidhorn
ontvangen 21 december 2018
• bouwen van een nieuwe woning, Regulusstraat (kavel 49) te Zuidhorn
ontvangen 21 december 2018
• voor het plaatsen van veldverlichting op het perceel de Knip 2, 9351 XZ Leek.
ontvangen op 20 december 2018
• Voor: het op hoogte brengen van boezemkringen
Locatie: Diverse locaties in Leek
Datum ontvangst: 7 december 2018
• Voor: het tijdelijk plaatsen van een woonunit
Locatie: Kavel H 10 in Leek
Datum ontvangst: 10 december 2018
• voor het oprichten van een loods op het perceel Pasop 6, 9355 TG Midwolde
ontvangen op 17 december 2018
Omgevingsvergunningen verleend
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
• plaatsen van 3 geluidsschermen langs het spoor, tussen de Gast en de Westergast te Zuidhorn
verzonden 15 januari 2019
• bouwen van een nieuwe woning, Regulusstraat 29 te Zuidhorn
verzonden 16 januari 2019
• aanleggen van een uitrit, Aalsumerweg 4 te Oldehove
verzonden 14 januari 2019
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Voor: het vervangen van de winkelwagenstalling
Locatie: Abel Tasmanplein 1 in Grootegast
Datum verzending: 15 januari 2018
Voor: het uitbreiden van de ligboxenstal
Locatie: Jonkersweg 1 in Nuis
Datum verzending: 16 januari 2018
Voor: het uitbreiden van de tandartsenpraktijk
Locatie: Kamperfoelielaan 2 in Marum
Datum verzending: 18 januari 2019
Voor: het bouwen van een woning
Locatie: Longkruid 4 in Leek
Datum verzending: 16 januari 2018
Voor: het aanleggen van een dam
Locatie: Polderweg 4 in Oostwold
Datum verzending: 10 januari 2019
Voor: het bouwen van een mantelzorgwoning
Locatie: Zuiderweg 11 in Niekerk
Datum verzending: 16 januari 2019
Voor: het vervangen van kozijnen, het opnieuw bekleden van het dak, het bedekken van
de gevel met houten planken, het plaatsen van een hooikiep, het bouwen van een luifel en
het bouwen van een schuur
Locatie: Brandsloot 3 A in Doezum
Datum verzending: 15 januari 2019
Voor: het realiseren van een tandartsenpraktijk en het wijzigen van de achtergevel
Locatie: De Wieren 57 in Lutjegast
Datum verzending: 15 januari 2019
Voor: het realiseren van twee appartementen
Locatie: Hoofddiep 40, 9354 AR Zevenhuizen.
Datum verzending: 8 januari 2019
Voor: het oprichten van 16 woningen
Locatie: Hyacint 2 t/m 12 (even), 41 t/m 47 (oneven) en Bostulp 34 t/m 44 (oneven), 9351
Leek.
Datum verzending: 15 januari 2019
Voor: het oprichten van een woning
Locatie: Oudewijk 25, 9354 VG Zevenhuizen
Datum verzending: 16 januari 2019

Omgevingsvergunningen geweigerd
• aanleggen van een uitweg, Poortkampen 10 te Zuidhorn
verzonden 14 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 voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD
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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.
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij de volgende melding op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen hebben ontvangen:
•

Voor: de realisatie van een gesloten bodemenergiesysteem
Locatie: Antaresstraat 15 in Zuidhorn
Datum ontvangst: 17 december 2018
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