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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

OmgEVIngsVErgunnIng 
aanVragEn OmgEVIngsVErgunnIng
28 mei 2020
• Park tussen de Blokhuisweg en wijk De Greente te Genemuiden  

voor het vervangen en deels verbreden van paden
• De Marke 4, 8061 BB te Hasselt voor het kappen van een 

boom, staande in de achtertuin van de woning 
29 mei 2020
• Lakensnijdersgilde 103 t/m 125 (oneven) te Hasselt 

voor het bouwen van 12 levensloopbestendige woningen 
• Brouwersgracht 8, 8061 GM te Hasselt voor het plaatsen van 

een zonnepanelen voor een zonneboiler
2 juni 2020
• Greente 87, 8281 KN te Genemuiden  

voor het verplaatsen van een gedeelte van het hekwerk aan 
de westzijde van de school

3 juni 2020
• Hoogstraat 67, 8061 HB te Hasselt 

voor het plaatsen van zonnepanelen op het garagedak 
• Buiten de Enkpoort 9, 8061 HR te Hasselt 

voor het starten van een nagel- en tattoostudio 
4 juni 2020
• Kabel 35, 8281 NE te Genemuiden 

voor het wijzigen van de voorgevel
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
28 mei 2020
• Kaai te Hasselt voor het bouwen van de Veerpoort
• Leenmanhof 3, 5, 7 en 9 te Zwartsluis 

voor het bouwen van twee 2-onder-1 kapwoningen en het 
realiseren van uitwegen

• Leenmanhof 11 t/m 23 (oneven) te Zwartsluis 
voor het bouwen van een appartementencomplex 

geMeenteRAAd
RAAdsVeRgAdeRing dOndeRdAg 11 juni 19.30 uuR
RAAdsVeRgAdeRing dOndeRdAg 18 juni 19.00 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 aan-
wezigheid van publiek tijdens deze vergadering niet mogelijk. 
De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via 
ZwartewaterFM. Wanneer vanwege gewijzigde omstandighe-
den 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 
mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsverga-
dering. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl. 
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een pas-
sende oplossing worden gezocht om in te spreken tijdens een 
raadsvergadering.  

de bespReekpunten Op 11 juni Zijn: 
• Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding;
• Brief 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;

• Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake 
Jaarverantwoording 2019;

• Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2019;
• Raadsvoorstel Dashboard 1e kwartaal 2020 Sociaal Domein;
• Raadsvoorstel Beheerplan Oeverconstructies;

de bespReekpunten Op 18 juni Zijn: aaNvaNG 19.00 uur
• raadsvoorstel zomernota 2020
De zomernota is de bestuursrapportage waarin het college aan 
de gemeenteraad de voortgang van de lopende begroting rap-
porteert. De zomernota betreft een bijstelling van de lopende 
begroting. Het college adviseert de gemeenteraad de zomerno-
ta 2020 vast te stellen en de structurele effecten voor 2021-2024 
te betrekken bij de opstelling van de Kadernota 2021-2024. 
• Raadsvoorstel kadernota 2021-2024 (1e termijn)
In het raadsvoorstel Kadernota 2021-2024 wordt het beleids-
matige en financiële kader voor de periode 2021-2024 vastge-
steld. De Kadernota is een beknopt document waarin vooral op 
de wijzigingen in bestaand beleid en de invulling van nieuw 
beleid wordt ingegaan. Het college adviseert de gemeente-
raad deze vast te stellen. 
• raadsvoorstel aansluiting gemeente zwartewaterland 

bij ssC Ons
Het Shared Service Center Overheid en Service is een 
samenwerkingsverband in de regio Zwolle op het gebied van 
ICT, Inkoop-, Personeels- en Salarisadministratie. Gemeente 
Zwartewaterland wil graag aansluiten bij dit verband, temeer 
omdat het een aantal belangrijke voordelen oplevert. Hierbij 
kan gedacht worden aan het versterken van de bedrijfsvoering, 
het behouden of het verhogen van de kwaliteit en het 
verminderen van kwetsbaarheid. Het college adviseert de 
gemeenteraad toestemming te verlenen om toe te treden als 
partner in SSC ONS per 1 januari 2021. 
• Raadsvoorstel jaarstukken Omgevingsdienst ijsselland
De gemeenteraad heeft de begrotingswijziging 2020 en de 
concept programmabegroting 2021 van de Omgevingsdienst 
IJselland ontvangen. Het college adviseert geen zienswijze in 
te dienen.

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

Hasselt, 10 juni 2020 

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

29 mei 2020
• Balk 11, 8281 NJ te Genemuiden 

voor het uitbreiden van de woning 
1 juni 2020
• Sisalstraat 3, 8281 JJ te Genemuiden 

voor het plaatsen van een kachelpijp 
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.

slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
sloopmeldingen ontvangen:
25 mei 2020
• Sternstraat 6, 8064 CR te Zwartsluis 

voor het verwijderen van asbest 
27 mei 2020
• Tijlswegje 4, 8061 JH te Hasselt 

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest 

• van Nahuysweg 6 en 8, 8061 EZ te Hasselt 
voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest

29 mei 2020
• Kamperzeedijk 50, 8281 PH te Genemuiden 

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest

Hasselt, 10 juni 2020

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


