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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
16 juli 2020
• Gedempte Heve 21, 8281 AV te Genemuiden 

voor het plaatsen van een dakkapel
• Leeuwerik 2, 8281 GT te Genemuiden 

voor het uitbreiden van de woning 
21 juli 2020
• Tussen Cellemuiden 25 en 28 te Hasselt 

voor het inrichten van het deelgebied Plas-dras Cellemuiden
22 juli 2020
• Het Oude Diep 7, 8064 PN te Zwartsluis 

voor het vervangen van de haven-werkplaats
• Linnenweversgilde 22, 8061 DH te Hasselt 

voor het bouwen van een berging met overkapping/carport
23 juli 2020
• Kerkwetering 3, 8294 PE te Mastenbroek 

voor het conserveren van de tekststeen nabij de ingang van 
de kerk

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.

VeRleende OMgeVingsVeRgunning
8 juli 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
20 juli 2020
• Wolweversgilde 25 te Hasselt 

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit en 
opslagcontainer

23 juli 2020
• Dr. H.A.W. van der Vechtlaan 15, 8061 HJ te Hasselt 

voor het bouwen van een bijgebouw
27 juli 2020
• Koekoeksberg 8a t/m 8q te Genemuiden 

voor het bouwen van 17 appartementen
29 juli 2020
• Park nabij de kruising Blokhuisweg/Koppel te Genemuiden 

voor het kappen van een kastanjeboom (met herplantplicht)

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 sloopmel-
dingen ontvangen:
15 juli 2020
• Baangracht 4, 8061 HZ te Hasselt 

voor het verwijderen van asbest
• Conradsweg 6, 8064 PP te Zwartsluis 

voor het verwijderen van asbest
16 juli 2020
• Dijkje 19, 8281 GA te Genemuiden 

voor het verwijderen van asbest en het uitvoeren van 
sloopwerkzaamheden

17 juli 2020
• Zomerdijk 80b, 8064 XG te Zwartsluis 

voor het verwijderen van asbest en het uitvoeren van 
sloopwerkzaamheden

Beschikking MAAtWeRkVOORschRiFten RegulieRe 
pROceduRe
28 juli 2020
• Langestraat 75, 8281 AG te Genemuiden 

voor het vaststellen van maatwerkvoorschriften over het niet 
hoeven plaatsen van een vetafscheider met bijbehorende 
slibvangput; zaaknummer Z202019-00009754

EVEnEmEnTEnVErgunnIng 
VeRleende eVeneMentenVeRgunning
28 juli 2020
• kermis zwartsluis, grasveld grenzende aan de Berkenlaan 

te Zwartsluis op 5 augustus 2020 tot en met 8 augustus 
2020

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt 
verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl.

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde 
datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten 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 Beheer.

Hasselt, 5 augustus 2020

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

Wanneer u de documenten in wilt zien kunt u, onder 
vermelding van het zaaknummer, contact opnemen met de 
Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050). Desgewenst 
kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit 
kunt u opvragen 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 gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester 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.

Melding ActiViteitenBesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Langestraat 75, 8281 AG te Genemuiden 

voor het starten van een afhaal- en bezorgrestaurant; 
zaaknummer Z2020-00007103

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 
525 1050).

Melding MOBiel puinBReken
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende 
melding hebben ontvangen in het kader van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval:
• Kokosstraat 10, 8281 JC te Genemuiden 

voor het breken van circa 2.330 ton steenachtig materiaal 
gedurende vijf dagen in de periode van september 2020 - 
oktober 2020; zaaknummer Z2020-00008536

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep 
instellen. In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn 
algemene landelijke voorschriften (o.a. geluid) opgenomen 
voor het breken van bouw- en sloopafval. Tegen niet naleving 
van de voorschriften kan door ons bestuursrechtelijk worden 
opgetreden.

Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden gedurende 14 da-
gen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen 
met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050).

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


