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Zomeravondexcursie 20 juni
A.s. dinsdag 20 juni om 20:00 uur bent u welkom bij de familie Bergsma in
Boijl voor een rondleiding op het bedrijf en een gezellige avond met een
drankje en lekkere broodjes van Harry! Kosten € 10,- pp.
Heeft u zich al opgegeven? Dat kan door even op deze mail te reageren.
De Fryske Mienskip op glas
De gemeente maakt zich sterk voor de komst van snel internet op ons platteland en ook de LTO volgt
de ontwikkelingen op de voet. Momenteel onderzoekt de provincie met welke partij zij het beste in
zee kan gaan om zo snel mogelijk glasvezel aan te leggen in de witte gebieden. Dat zijn gebieden
waar alleen internet mogelijk is via de telefoonkabel. De Fryske Mienskip op glas heeft alle
initiatieven in de provincie gebundeld en wil met Kabel Noord ook de grijze gebieden(dorpskernen)
aansluiten op glas, wanneer daar vraag naar is. We vragen u nogmaals (!) zich aan te melden op
www.dfmopglas.nl . Kijkt u eens even op hun website, het verplicht u tot niets.
Vervolg Omgevingsvisie
Het Kernteam Omgevingsvisie Weststellingwerf nodigt u van harte uit voor de tweede
Themabijeenkomst ‘Blijvend boeren voor iedereen’ (duurzame toekomst Landbouw, Recreatie en
Toerisme, Natuur en Landschap) op dinsdagavond 11 juli op Boerderij Reuvekamp, Pieter
Stuyvesantweg 67 in Sonnega. Programma en tijd volgen via de media.
U kunt zich aanmelden voor deze Themabijeenkomst door te bellen naar (0561) 69 1394 of door te
mailen naar omgevingsvisie@weststellingwerf.nl .
Ter inzage legging bestemmingsplan Intensief
Tot 19 juli ligt de het gedeeltelijk herziene bestemmingsplan buitengebied intensief ter inzage. Dit is
van belang voor de 24 intensieve veehouderijen in de gemeente.
https://www.weststellingwerf.nl/organisatie/digitale-bekendmakingen_41060/item/ontwerpbestemmingsplan-partiele-herziening-buitengebied-niet-grondgebonden-veehouderij_36502.html
Laagvliegroutes
De laagvliegroutes van vliegveld Lelystad hebben onze aandacht. Wij zijn alert op de gevolgen van
vergrote stikstofdepositie die hierdoor kunnen ontstaan.
Afscheid burgemeester
Donderdag 22 juni a.s. wonen een aantal bestuursleden de afscheidsreceptie bij van burgemeester
Gerard van Klaveren. Wij hopen met André van de Nadort eenzelfde goede relatie op te bouwen.
Tot slot… wensen wij u een mooie, groeizame zomer toe en graag tot a.s. dinsdag in Boijl!
Het bestuur,
Hans, Frank, Rommert, Harm, Arjan, Jaap en Anne-Marie

