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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 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

VErkEErsbEsLuIT
Een verkeersbesluit is genomen voor:

Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische voertuigen aan de Karel Doormanstraat 
t.h.v. nummer 30 (verzenddatum 22 juli 2020).

VErgunnIngEn
slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
sloopmeldingen ontvangen:

10 juli 2020
• Tijlswegje 4, 8061 JH te Hasselt 

voor het verwijderen van asbest
• Van Dedemlaan 17, 8061 CH te Hasselt 

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden

VeRleende OMgeVingsVeRgunning
9 juli 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

14 juli 2020
• De Nieuwesluis 2, 8064 EB te Zwartsluis 

voor het uitvoeren van onderhoud aan en reconstructie van 
het monument 

15 juli 2020
• Oude Wetering 124a, 8294 PA te Mastenbroek 

voor het plaatsen van een zorgunit

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
9 juli 2020
• Hasselterdijk te Genemuiden 

voor het legaliseren en uitbreiden van het gemeentedepot
• De Marke 40, 8061 BC te Hasselt 

voor het uitbreiden van de woning 

10 juli 2020
• Jan van Nassaustraat te Genemuiden 

voor het bouwen van zes woningen
• Lus 51, 8281 NV te Genemuiden 

voor het bouwen van een bijgebouw met veranda 
• Wolweversgilde 11 te Hasselt 

voor het bouwen van een woning 
• De Weerd 9, 8061 BW te Hasselt 

voor het bouwen van een berging met overkapping 
11 juli 2020
• Kamperzeedijk 50, 8281 PH te Genemuiden 

voor het bouwen van een woning
13 juli 2020
• Buiten de Venepoort 2, 8061 KM te Hasselt 

voor het wijzigen van de handelsreclame
• Zandvoortweg 6, 8061 PB te Hasselt 

voor het plaatsen van 36 zonnepanelen
15 juli 2020
• Park nabij de kruising Blokhuisweg/Koppel te Genemuiden 

voor het kappen van een kastanjeboom

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, 22 juli 2020

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