OPENBARE VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
Op 18 november 2019 wordt in het gemeentehuis een openbare vergadering van de
welstandscommissie gehouden. De vergadering begint om 9.30 u.
De volgende plannen worden behandeld:

























Buorren 1 in Oudega, het plaatsen van een urnenmuur
Fietstunnel t.h.v. A7 bij afrit 29 Drachten, een gemeentelijke aanvraag voor het plaatsen
van een kunstwerk
Marconilaan 1a in Drachten, de bouw van een loods
Douwstraweg 3 in Drachten, de uitbreiding van een woning
Bakboord 2 in Drachten, de uitbreiding van een bedrijfspand
Oliemolenstraat 5 in Drachten, de renovatie van het gebouw aa (milieuneutraal
veranderen)
Grootzand 24 in Drachten, het vergroten van een dakkapel
Bakboord 7 in Drachten, de bouw van een bedrijfsgebouw
Moezel 53 in Drachten, het vergroten van een raamkozijn en het plaatsen van twee
nieuwe raamkozijnen
Kilometerwei 6 in Nijega, uitbouw en dakkapel aan de achterzijde van de woning
Hegewarren 1 b in Oudega, het plaatsen van een snoei en afvalcontaineropslag
Lavendelheide 12 in Drachten, het plaatsen van led gevelreclame
Stationsweg 164 in Drachten, het plaatsen van gevelreclame, 3 vlaggenmasten en een
winkelwagenoverkapping op het parkeerterrein
Zuiderdwarsvaart 64 in Drachten, de uitbreiding van de woning
Teslalaan 6 (perceel 9165 sectie B) in Drachten, de bouw van een magazijn voorzien
van een laadkuil, het plaatsen van reclame en de aanleg van een uitrit
Wimerts 150 in Drachten, strijdigheid bestemmingsplan voor de uitbreiding van een
woning
Duizendblad in Drachten, de bouw van 5 woningen
Sanbuorren 36 in Oudega, de bouw van een kapschuur met zonnepanelen
Sportlaan 3 in Drachten, het plaatsen van reclame op de voorgevel
Burgemeester Wuiteweg 22 in Drachten, het plaatsen van een spandoek in frame aan
de gevel
Nijtap 38 in Drachten, het verbouwen van een gedeelte van de woonboerderij
Tussendiepen 9 in Drachten, de uitbreiding van de productielijn (wijziging verleende
vergunning)
Het Helmhout 83 in Drachten, het vervangen van een kozijn
Gehele flat gebouw aan het Raadhuisplein (oude flat) in Drachten, het aanpassen van
de gevels
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