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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 vrijdag tussen 19:00 
en 20:00 uur in de uitzending op Zwartewaterfm 
een update over de stand van zaken in Zwartewater-
land. 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

VErgunnIngEn

Melding ActiViteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Korenbeltweg 2a, 8281 PT te Genemuiden 

voor het wijzigen van de veebezetting binnen een 
rundveehouderij; zaaknummer Z2020-00000762

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en 
moet 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 (tel. 088 
5525 1050).

slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
19 juni 2020
• Cellemuiden 23, 8061 RS te Hasselt 

voor het verwijderen van asbest

VeRleende OMgeVingsVeRgunning
23 juni 2020
• Landauer 27, 8061 LT te Hasselt 

voor het plaatsen van een dakkapel
24 juni 2020
• Greente 87, 8281 KN te Genemuiden 

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

• Lus 5, 8281 NT te Genemuiden 
voor het plaatsen van een dakkapel

geMeenteRAAd
VOORtgeZette RAAdsVeRgAdeRing
dOndeRdAg 2 juli 19:00 uuR

aLgEmEEn
In verband met de coronamaatregelen en de maximaal 
toegestane aanwezigen bij bijeenkomsten, is fysieke 
aanwezigheid van publiek tijdens deze vergadering niet 
mogelijk. De raadsvergadering zal te beluisteren zijn 
via ZwartewaterFM maar zal ook live worden gestreamd 
en kan gevolgd worden via: www.zwartewaterland.nl/
raadsvergadering-livestream.

De raad heeft besloten de vergadering van 25 juni jl. 
voort te zetten, waarbij alleen de afronding van de eerste 
termijn van het volgende bespreekpunt behandeld zal 
worden:
• raadsvoorstel nota van uitgangspunten 

uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont
De gemeente Zwartewaterland is voornemens om bedrij-
venterrein Zevenhont uit te breiden. In het voortraject 
hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en 

• Lier 19, 8281 MR te Genemuiden 
voor het verbouwen en uitbreiden van de woning 

25 juni 2020
• Het Singel 20, 8064 DJ te Zwartsluis 

voor het bouwen van een serre met terras

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.

aanVragEn OmgEVIngsVErgunnIng
18 juni 2020
• Kiekendiefstraat 1, 8064 CJ te Zwartsluis 

voor het plaatsen van een erfafscheiding 
22 juni 2020
• Kolk tussen Kamperzeedijk 101 en 103, 8281 PD te 

Genemuiden 
voor het plaatsen van een steiger

25 juni 2020
• Jan van Arkelstraat 48, 8281 AC te Genemuiden 

voor het realiseren van een veranda met berging 
• Jan van Arkelstraat 50, 8281 AC te Genemuiden 

voor het realiseren van een veranda met berging 

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, 1 juli 2020

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

heeft de gemeente gesproken met betrokken partijen zo-
als bedrijven en omwonenden. Dit heeft geresulteerd in 
een concept Nota van Uitgangspunten (NvU). Het college 
heeft de concept NvU vastgesteld en vrijgegeven voor in-
spraak. Het college stelt, naar aanleiding van de inspra-
ken, de raad voor de NvU in een aantal gevallen (redactio-
neel) aan te passen en vast te stellen. 

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

Hasselt, 1 juli 2020

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


