
ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNINGEN  
 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn voor een viertal 

locaties omgevingsvergunningen te verlenen voor de volgende activiteiten: 

 

- Werk- of werkzaamheden uitvoeren (artikel 2.1 lid 1b Wabo)  

- Strijdig gebruik gronden/bouwwerken. met bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1c Wabo)   

 

De locaties zijn: 

 

Bontebok 

- Eerste Compagnonsweg achter nummers 64, 66 en 68; 

 

Bontebok en De Knipe 

- Ds. Veenweg achter nummers 76, 78 en 80 Bontebok en Ds. Veenweg naast 

nummer 74 De Knipe; 

 

Jubbega 

- H. de Vosweg tegenover nummers 74, 76, 78, 80 en naast nummer 13; 

 

Oudeschoot 

- Schoterlandseweg achter nummers 88, 90 en 92. 

 

Met deze omgevingsvergunningen wordt het aanleggen van weilanddepots met 

grondwallen (ten behoeve van het tijdelijk opslaan van baggerspecie) mogelijk gemaakt. 

De besluiten worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld 

in artikel 3.10 Wabo.  

 

 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een  

omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: 

 

 - Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo)  

- Strijdig gebruik gronden/bouwwerken. met bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1c Wabo)   

 

Jubbega 

- Nijeberkoperweg 3. 

 

Met deze omgevingsvergunning wordt het bouwen van een woning met garage-berging 

mogelijk gemaakt. Het besluit wordt voorbereid met de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 Wabo. 

 

Ter inzage  

Bovengenoemde ontwerpbesluiten en de daarbij behorende stukken liggen, met ingang 

van 29 november 2012 gedurende een termijn van 6 weken, tijdens openingsuren, ter 

inzage bij de afdeling Vergunningen, Crackstraat 2 te Heerenveen. Tevens zijn de 

stukken digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.heerenveen.nl en de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Zienswijzen  

Gedurende deze termijn kan een ieder op volgende wijze haar/zijn zienswijzen kenbaar 

maken bij burgemeester en wethouders van Heerenveen: 

- schriftelijk t.a.v. burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15000,  

 8440 GA Heerenveen, of 

- mondeling, telefonisch op nummer 0513-617617, of bij de afdeling Vergunningen  

 Crackstraat 2 te Heerenveen. 

 

 

 

http://www.heerenveen.nl/

