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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. Het is 
momenteel erg druk en wij kunnen u niet altijd 
direct te woord staan. U kunt ook mailen naar 
balieburgerzaken@zwartewaterland.nl. Vermeld 
uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en 
waarvoor u een afspraak wilt maken. Dan bellen wij 
u zo snel mogelijk om een afspraak te maken. 

Wij wijzen u erop dat u via onze website een 
verhuizing digitaal kunt doorgeven. Ook kunt u een 
uittreksel aanvragen via de website. 

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 
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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN
OmgEVIngsVErgunnIng 
aanVragEn OmgEVIngsVErgunnIng
25 mei 2020
• Topweg 5, 8281 PR te Genemuiden 

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit 
26 mei 2020
• Prins Clausstraat 10, 8281 DC te Genemuiden 

voor het plaatsen van dakkapellen
27 mei 2020
• Drapeniersgilde 6, 8061 DD te Hasselt 

voor het plaatsen van een geluidsisolerende schutting 
• Karwij 16, 8281 KS te Genemuiden 

voor het starten van een pedicure salon praktijk aan huis 
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
19 mei 2020
• Karwij 22, 8281 KS te Genemuiden 

voor het realiseren van een opbouw op de garage/berging
20 mei 2020
• Boerderijweg 7, 8061 PD te Hasselt 

voor het uitbreiden van de woning 
25 mei 2020
• Kokosstraat 10, 8281 JC te Genemuiden 

voor het bouwen van een bedrijfshal
26 mei 2020
• Boerweg 14a, 8061 PH te Hasselt voor het kappen van twee 

berken, twee elzen en een knotwilg, staande aan de zuidoost 
zijde van de woning (met herplantplicht)

28 mei 2020
• Streukelerstraat 9, 8061 ZP te Hasselt 

voor het plaatsen van twee dakkapellen
• Arembergerstraat 1, 3, 5 en 5a en Oranjehof 1, 3 en 5 te 

Zwartsluis voor het bouwen van zeven rijwoningen 
Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven 
gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit 

geMeenteRAAd
RAAdsVeRgAdeRing dOndeRdAg 11 juni 19.30 uuR

aLgEmEEn
De gemeenteraad streeft er naar om deze raadsvergadering 
fysiek te houden in de raadszaal van de gemeente Zwartewa-
terland. In verband met de coronamaatregelen en de maxi-
maal toegestane aanwezigen bij bijeenkomsten, is fysieke 
aanwezigheid van publiek tijdens deze vergadering niet mo-
gelijk. De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren 
zijn via ZwartewaterFM. Wanneer vanwege gewijzigde om-
standigheden toch besloten wordt deze vergadering digitaal 
te houden, wordt u hierover via de media geïnformeerd.
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 mo-
gelijk tot uiterlijk donderdag 11 juni 15.00 uur. T. 14 038 (ma 
t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl. Vanwege de corona-
maatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing wor-
den gezocht om in te spreken tijdens deze raadsvergadering.
de bespReekpunten Op 11 juni Zijn: 
geagendeerde brief van het college van 29 januari 2020 
over tussentijdse evaluatie pilotproces zon en voorstel 
pilotprojecten (lijst ingekomen stukken raadsvergadering  
12 maart 2020) 
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.
raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding
Jaarlijks wordt er, met het vaststellen van de jaarrekening, 
een rapport opgesteld met een actualisatie van de ruimtelijke 
projecten c.q. de grondexploitaties. 

Op het rapport wordt geheimhouding opgelegd, omdat 
openbaarmaking de belangen van de gemeente en/of 
projectontwikkelaars kan schaden. De geheimhouding moet 
worden bekrachtigd door de gemeenteraad. 
Raadsvoorstel jaarverantwoording 2019
Jaarlijks moet de gemeenteraad, op grond van de Gemeentewet, 
voor 15 juli een vastgestelde jaarrekening vaststellen en 
indienen bij de provincie. In de jaarverantwoording is de 
mate waarin de doelstellingen conform de begroting 2019 
en het daarin vastgestelde (financiële) kader zijn uitgevoerd 
opgenomen. Het college adviseert de gemeenteraad deze 
vast te stellen.
Raadsvoorstel dashboard 1e kwartaal 2020 sociaal domein
Het Dashboard Sociaal Domein geeft inzicht in de resultaten 
van het Sociaal Domein over het eerste kwartaal 2020 en 
de financiële verwachtingen voor de rest van het jaar 2020. 
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van dit 
Dashboard.
Raadsvoorstel beheerplan Oeverconstructies
Voor het jaarlijks beheer en onderhoud van oeverconstructies 
is een beheerplan opgesteld. In dit plan wordt het gewenste 
kwaliteitsniveau, het jaarlijks onderhoudsbudget en de 
vervangingsinvesteringen voor de periode 2021 – 2030 
vastgesteld. Het plan geeft inzicht in het noodzakelijk 
onderhoud voor de eerste 5 jaar, financieel dekkingsplan 
voor 10 jaar en een financiële doorkijk voor de komende 50 
jaar. Het vaststellen van beheerplannen en bijbehorende 
middelen is een bevoegdheid van de raad. 
mEEr InfOrmaTIE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de 
vergaderstukken downloaden. 

Hasselt, 3 juni 2020 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, 
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

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.
besluit VeRlenging beslisteRMijn AAnVRAAg 
OmgEVIngsVErgunnIng
25 mei 2020
• Stouweweg (tussen het bedrijventerrein en Baarlo) te 

Zwartsluis voor het kappen van vier bomen
• Zomerdijk - N334 (tussen hm paal 2.0 en 2.5) te Zwartsluis 

voor het kappen van elf bomen 
Wij hebben besloten de beslistermijn met toepassing van  
artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht met zes weken te verlengen. Voor nadere 
inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Vergunningen.
slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
sloopmeldingen ontvangen:
14 mei 2020
• Kokosstraat 15, 8281 JB te Genemuiden voor het uitvoeren 

van sloopwerkzaamheden aan gevel en dak 
• Mulertstraat 53, 8061 CD te Hasselt 

voor het verwijderen van asbest
19 mei 2020
• Arembergerstraat 12, 8064 BD te Zwartsluis 

voor het verwijderen van asbest 
25 mei 2020
• Boerderijweg 7, 8061 PD te Hasselt 

voor het slopen van een bijgebouw

Hasselt, 3 juni 2020
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester


