
Kinderen weer  
naar school?

Houd 1,5 meter afstand,  
ook onderweg.

13 mei 2020

T.  14 038
E.  info@zwartewaterland.nl
I.   www.zwartewaterland.nl

Openingstijden  
LET OP: HET gEmEEnTEHuIs Is aLLEEn 
OP afsPraak TE bEzOEkEn
Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken. 
Ook Burgerzaken werkt alleen op afspraak. De 
avondopenstelling burgerzaken op maandagavond 
komt tot nader bericht te vervallen. De gemeente 
neemt deze maatregelen uit voorzorg vanwege 
voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Wilt u een paspoort of rijbewijs aanvragen of komt 
u voor één van de andere diensten? Maak dan 
telefonisch een afspraak via T. 14 038. 
Stel uw bezoek aan het gemeentehuis uit als het niet 
dringend is. Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u 
op de afgesproken tijd aanwezig bent. We plannen 
namelijk strak in om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen. 
aCTuELE InfOrmaTIE OVEr HET COrOnaVIrus 
VAn de ggd en Op ZWARteWAteRFM
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en op 
www.ggdijsselland.nl

radiouitzending zwartewaterfm
Burgemeester Bilder geeft op maandag, woensdag 
en vrijdag tussen 19:00 en 20:00 uur in de uitzen-
ding op Zwartewaterfm een update over de stand van 
zaken in Zwartewaterland. U kunt dit beluisteren via  
frequentie: 107.3FM, op de kabel op 104.1FM of live 
meeluisteren op www.zwartewaterfm.nl 
Alle uitzendingen kunt u ook op een later moment 
terug luisteren via ‘uitzending gemist’ 
op www.zwartewaterfm.nl

OmgEVIngsVErgunnIng
aanVragEn OmgEVIngsVErgunnIng

1 mei 2020
• Naast Handelskade 2, 8064 DV te Zwartsluis 

voor het kappen van een boom 
• Kokosstraat 10, 8281 JC te Genemuiden 

voor het bouwen van een bedrijfshal
4 mei 2020 
• Zwolsedijk 1, 8061 RE te Hasselt 

voor het plaatsen van een schuilstal
• Koekoeksberg te Genemuiden 

voor het bouwen van 17 appartementen

Bovengenoemde aanvragen zijn op afspraak in te zien in het 
gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog 
te behandelen aanvragen. Belanghebbenden worden in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de 
aanvragen.

Hasselt, 13 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


