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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.

Bekendmaking uitschrijving Brp
Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP) 
zijn de adresgegevens van de volgende persoon ambtshalve 
gewijzigd in: ‘Onbekend’.

Genemuiden: P.Ł. Głowacki per 14-07-2020 

Tot en met 6 weken na publicatie kan een belanghebbende 
tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift 
moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum 
waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de 
beslissing, waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom 
u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burge-
meester en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland, 
Postbus 23, 8060 AA Hasselt.

Hasselt, 19 augustus 2020

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

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
Actuele informatie over het coronavirus kunt u vinden op 
www.zwartewateland.nl/corona en www.ggdijsselland.nl.
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