
27 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 bezoe-
ken. 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 telefo-
nisch 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 donder-
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 fre-
quentie: 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

HErVaTTEn 
WegWeRkZAAMheden VAARtWeg
Op dinsdag 2 en woensdag 3 juni is de Vaartweg gedeel-
telijk afgesloten. De halve rijbaan wordt afgezet en er 
worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Verkeer kan 
vanuit beide richtingen passeren. 
Van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 juni is de weg van 
19.00 – 06.00 uur geheel afgesloten.

OmgEVIngsVErgunnIng
aanVragEn OmgEVIngsVErgunnIng
15 mei 2020
• Nieuwe Weg 12, 8281 PW te Genemuiden 

voor het realiseren van een zonnepark 
20 mei 2020
• Oude Wetering 144, 8294 PB te Mastenbroek 

voor het oprichten van een stalgedeelte en het wijzigen van 
een verleende vergunning voor het plaatsen van een loods

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 behan-
delen aanvragen. Belanghebbenden worden in de gelegenheid 
gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen.
VeRleende OMgeVingsVeRgunning
14 mei 2020
• Koekoeksberg 35 en 37 te Genemuiden 

voor het bouwen van een 2-onder-1 kap woning 
• Singelkolk te Zwartsluis 

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

voor het wijzigen van de gevels
18 mei 2020
• Cellemuiden 33, 8061 RT te Hasselt 

voor het bouwen van een werktuigenberging 
• Wan 20, 8061 LL te Hasselt voor het plaatsen van 

dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning 
19 mei 2020
• Stouweweg 19, 8064 PD te Zwartsluis 

voor het verbouwen van het woonhuis
• Sikkel 36, 8061 MA te Hasselt 

voor het realiseren van een erker
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 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Oude Wetering 144, 8294 PB te Mastenbroek 

voor het verplaatsen van jongvee naar een nieuw te 
bouwen gedeelte aan een bestaande stal en het wijzigen 
van de locatie van een werktuigenberging binnen een 
melkveehouderij; zaaknummer Z2020-00005987

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en 
moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit. Tegen een mel-
ding 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 da-
gen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen 
met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 5525 1050).

OntWeRp besteMMingsplAn 
knarrEnHOf HassELT
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland 
maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is 
voorbereid voor de ontwikkeling van een Knarrenhof in Hasselt. 
Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een binnenstedelijke 
transformatie waarbij de locatie van de gemeentewerf en het 
voormalige politiebureau aan het Tijlswegje wordt herontwikkeld 
tot een woonlocatie voor 16 seniorenwoningen. 
In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt 
het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage 
van 27 mei tot en met 8 juli 2020. Binnen de 6 weken waarin 
de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zienswijzen 
op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij 
de gemeenteraad van Zwartewaterland. De ingediende 
zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de 
gemeenteraad. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar 
het volgende adres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een 
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via T 14 038. 
Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland 
in relatie tot het coronavirus is de papieren versie van het 
bestemmingsplan, in het gemeentehuis, enkel in te zien op 
afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via T 14 038.
De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is 
NL.IMRO.1896.BP0066-OW01. 

AAnWijZing 
geMeentelijke MOnuMenten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewa-
terland maken bekend dat zij in hun vergadering van 12 mei 
2020 de volgende panden heeft aangewezen tot gemeentelijk  
monument:
• Ridderstraat 14, 8061 GJ Hasselt
• Regenboogstraat 2, 8061 GP Hasselt (onderdeel façade vm. 

lagere school Nieuwstraat)

De aanwijzingsbesluiten inclusief relevante stukken zijn 
vanaf 27 mei tot en met 8  juli op afspraak in te zien in het 
gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Wenst 
u meer informatie of wilt u mondeling bezwaar maken dan 
wordt u verzocht om vooraf een afspraak te maken met mevrouw 
C. (Carla) Mol. Dit kan per e-mail: c.mol@zwartewaterland.nl of 
per telefoon: T 14 038.
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belangheb-
benden (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen op het besluit 
kenbaar maken. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij het 
College van Burgemeester en Wethouders van Zwartewater-
land, Postbus 23, 8060 AA Hasselt.

geMeenteRAAd
digitAle RAAdsVeRgAdeRing 
InsPrEkEn
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken 
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.
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: 
• Raadsvoorstel voortzetting Starterslening
• Raadsvoorstel Dashboard 4e kwartaal 2019 Sociaal 

Domein
• Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2021, incl. kadernota 

van het RSJ IJsselland
• Raadsvoorstel concept-programmabegroting 2021 

Veiligheidsregio IJsselland
• Raadsvoorstel Zienswijze financiële voorstellen GGD
• Geagendeerde brieven lijst ingekomen stukken 

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

• Brief college van 16 april 2020 over Concept-bod 
Regionale Energie Strategie West-Overijssel

mEEr InfOrmaTIE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. 

Hasselt, 27 mei 2020 

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

Hasselt, 27 mei 2020

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