
Omgevingsvergunning
slOOpmelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
4 mei 2020
• Roerdompstraat 1, 8064 CP te Zwartsluis 

voor het verwijderen van asbest
7 mei 2020
• Cellemuiden 34, 8061 RR te Hasselt 

voor het verwijderen van asbest
8 mei 2020
• Klein Lageland 18, 8064 AR te Zwartsluis 

voor het verwijderen van asbest

AAnvrAgen Omgevingsvergunning
7 mei 2020
• Lakensnijdersgilde 75, 8061 DJ te Hasselt 

voor het bouwen van een tuinhuis met overkapping 
10 mei 2020
• Sikkel 36, 8061 MA te Hasselt 

voor het realiseren van een erker
11 mei 2020
• Landauer 25, 8061 LT te Hasselt 

voor het plaatsen van een dakkapel
• Landauer 27, 8061 LT te Hasselt 

voor het plaatsen van een dakkapel 
• Prinses Julianastraat 18, 8281 CL te Genemuiden 

voor het wijzigen van de gevels
12 mei 2020
• De Nieuwesluis 2, 8064 EB te Zwartsluis  

voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden  
aan de woning

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 gele-
genheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aan-
vragen.

verleende Omgevingsvergunning
6 mei 2020
• Koekoeksberg 31 te Genemuiden 

voor het bouwen van een woning 

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven 
gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de 
werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de 
procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen 
kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
meldingen zijn ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Verkavelingsweg 4, 8061 PK te Hasselt 

voor het realiseren van een werktuigenberging binnen een 
veehouderij; zaaknummer Z2020-00005647

• Hanzeweg 13, 8061 RC te Hasselt 
voor het realiseren van een wasplaats binnen een 
brandweerautobedrijf; zaaknummer Z2020-00005460

De inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit milieube-
heer en moeten voldoen aan de voorschriften in dit besluit.

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar 
indienen of beroep instellen. Voor nadere inlichtingen kunt 
u vanaf heden gedurende 14 dagen, onder vermelding van 
het zaaknummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst 
IJsselland (T. 088 5525 1050).

vAststelling 
verOrdening/besluit beleidsregels 
inkOmenscOmpensAtie zOrgkOsten gemeente 
zwArtewAterlAnd 2020 en verder
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van 
de Gemeentewet, bekend dat het College op 25 maart 2020 
de Beleidsregels Inkomenscompensatie zorgkosten gemeente 
Zwartewaterland 2020 en verder is vastgesteld. 

De Beleidsregels Inkomenscompensatie zorgkosten gemeente 
Zwartewaterland 2020 en verder treedt op 1 juni 2020 in 
werking. 

De Beleidsregels Inkomenscompensatie zorgkosten gemeente 
Zwartewaterland 2020 en verder is gepubliceerd in het 
Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland 
en is te raadplegen op www.Overheid.nl met de zoekfunctie 
Postcode 8061 en de knop Lokale wet- en regelgeving. Tegen 
betaling van de kosten is in het Gemeentehuis Zwartewaterland 
een afschrift van de regelingen verkrijgbaar.

verleende Ontheffing 
stOOkverbOd
12 mei 2020
• L.H. Slurink, op het perceel Buizerdstraat te Zwartsluis,  

kadastraal bekend ZSS A 3976 en op het perceel Conrads-
weg te Zwartsluis, kadastraal bekend ZSS D 3222 en B 1787.

ter inzAge
Bovengenoemde ontheffing is op afspraak in te zien in het 
gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

bezwAAr
Belanghebbenden kunnen binnen genoemde periode een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, Postbus 
23, 8060 AA  Hasselt. Daarnaast kunnen belanghebbenden 
in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening richten aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Hasselt, 20 mei 2020

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

gemeenterAAd
digitAle rAAdsvergAdering 
inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspre-
ken over een onderwerp van de agenda of wilt u een 
ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit 
melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk 
donderdag 28 mei 12.00 uur. t. 14 038 (ma t/m do) 
of E. griffie@zwartewaterland.nl.

In verband met de digitale vergadering zal worden 
gekeken naar een passende mogelijkheid om in te 
spreken.

20 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 en don-
derdag (m.u.v. donderdag 21 mei, Hemelvaarts-
dag) tussen 19:00 en 20:00 uur in de uitzending 
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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



RaadsveRgadeRing 28 mei 2020
U bent van harte welkom om de raadsvergadering op 
donderdag 28 mei 2020, aanvang 19.30 uur, digitaal te 
volgen via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering.

De bespreekpunten op 28 mei zijn: 
• Reacties coronacrisis gemeente Zwartewaterland
De fracties worden in de gelegenheid gesteld om te reageren 
op de gebeurtenissen van de afgelopen 2 maanden.
• Raadsvoorstel voortzetting starterslening
Met het verstrekken van startersleningen wil het college 
bestaande koopwoningen beter bereikbaar maken voor 
starters. Starters op de woningmarkt blijven ondersteuning 
nodig hebben om een stap te kunnen zetten op de woning-
markt. Het college stelt de raad voor om het verstrekken 
van startersleningen voort te zetten voor in ieder geval de 
komende vijf jaar.
• Raadsvoorstel dashboard 4e kwartaal 2019 sociaal 

domein
Het Dashboard Sociaal Domein geeft inzicht in de resultaten 
van het Sociaal Domein over het vierde kwartaal 2019 en 
de financiële verwachtingen voor 2020. Het college stelt de 
raad voor om kennis te nemen van dit Dashboard.

• Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2021,  
incl. kadernota van het rsJ ijsselland

Het college stelt de raad voor om geen zienswijzen in te die-
nen op de ontwerpbegroting.
• Raadsvoorstel concept-programmabegroting 2021 

Veiligheidsregio ijsselland
Het college stelt de raad voor om geen zienswijzen in te 
dienen op de concept-programmabegroting.
• raadsvoorstel zienswijze financiële voorstellen GGD
Het college stelt de raad voor om geen zienswijzen in 
te dienen op de concept-programmabegroting en de 
meerjarenraming 2022-2024.
• Geagendeerde brieven lijst ingekomen stukken 

raadsvergadering 12 maart 2020
- Beantwoording art. 40 vragen van SGP over Verkeersbe-
sluit t.a.v. uitbreiding van de blauwe zone in het centrum 
van Genemuiden.
- Brief college van 29 januari 2020 over Tussentijdse evalu-
atie pilotproces zon en voorstel pilotprojecten.

• Brief college van 16 april 2020 over Concept-bod 
regionale energie strategie West-overijssel

Op 12 december 2019 heeft de raad de Startnotitie RES 
West Overijssel vastgesteld. Daarin is afgesproken dat het 
college een besluit neemt over het concept bod. De raad 
heeft vervolgens de mogelijkheid om zienswijzen, wensen 
of bedenkingen mee te geven met het concept bod. Met 
deze brief legt het college het concept-bod voor aan de raad.

meeR infORmatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. 

Hasselt, 20 mei 2020

De gemeenteraad van Zwartewaterland, 
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester


