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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

VErgunnIngEn

aanVragEn OmgEVIngsVErgunnIng
26 juni 2020
• Kamperzeedijk 6a, 8281 PG te Genemuiden 

voor het bouwen van een woning 
28 juni 2020
• Otterbeek 22, 8064 JL te Zwartsluis 

voor het realiseren van een opbouw op de garage 
30 juni 2020
• Rosmolenstraat 16, 8061 GV te Hasselt 

voor het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak van 
de woning

• Hasselt om de Weede (straatnaam onbekend) te Hasselt 
voor het bouwen van 38 appartementen “Wachters in de 
Weide” en het realiseren van een uitweg

1 juli 2020
• Justitie Bastion 9a, 8061 GA te Hasselt 

voor het verwijderen van een betonnen vloer

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
29 juni 2020
• Lakensnijdersgilde 103 t/m 125 (oneven) te Hasselt 

voor het bouwen van 12 levensloopbestendige woningen 
• Topweg 5, 8281 PR te Genemuiden 

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit 
• Roebol 18, 8281 LM te Genemuiden 

voor het verbouwen van de woning 
2 juli 2020
• Herman Buismanlaan 37, 8064 BA te Zwartsluis 

voor het realiseren van een uitweg

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven ge-
stelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge-
meester 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 con-
tact opnemen met het team Vergunningen.

slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
23 juni 2020
• De Lijnbaan 23, 8064 EG te Zwartsluis 

voor het verwijderen van asbest 

24 juni 2020
• Kamperzeedijk 93, 95 en 97, 8281 PC te Genemuiden 

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest 

30 juni 2020
• Kokosstraat 10, 8281 JC te Genemuiden 

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest

Melding ActiViteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
meldingen zijn ingediend in het kader van het Activiteitenbe-
sluit milieubeheer:
• Cellemuiden 33, 8061 RT te Hasselt 

voor het bouwen van een wagenberging binnen een 
dierenhouderij; zaaknummer Z2020-00006443

• De Kalkovens 10, 8064 PS te Zwartsluis 
voor het uitbreiden van het aantal productiemachines en het 
plaatsen van een extra koeltoren binnen een verpakkingsin-
dustrie; zaaknummer Z2020-00006308

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 da-
gen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen 
met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 5525 1050).

OntWeRpbeschikking AAnVRAAg 
OmgEVIngsVErgunnIng
• Boerweg 8c, 8061 PH te Hasselt 

voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning en 
werktuigenberging en het realiseren van een uitweg 

Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met in-
gang van 9 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis. U kunt daar de stukken op afspraak inzien op 
werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur. Gedurende de termijn van 
de ter inzage legging kan een ieder zienswijzen, bij voorkeur 
schriftelijk, omtrent het voornemen naar voren brengen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland. 
Ook bestaat de mogelijkheid mondelinge zienswijzen, na tele-
fonische afspraak, in te dienen. Na de termijn van de ter inzage 
legging zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.

beschikking MAAtWeRkVOORschRiFten 
RegulieRe pROceduRe
25 juni 2020
• De Kalkovens 10, 8064 PS te Zwartsluis 

voor het vaststellen van maatwerkvoorschriften voor het 
aspect geluid; zaaknummer Z202019-00006308

Wanneer u de documenten in wilt zien kunt u, onder vermel-
ding van het zaaknummer, contact opnemen met de Omge-
vingsdienst IJsselland (tel. 088 5525 1050). Desgewenst kunt u 
de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvra-
gen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van 
het zaaknummer.

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde 
datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Zwartewaterland. 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.

Hasselt, 8 juli 2020

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