
2 december 2020

T.  14 038
E.  info@zwartewaterland.nl
I.   www.zwartewaterland.nl

OPENINGSTIJDEN
LET OP: HET GEMEENTEHUIS IS ALLEEN  
OP AFSPRAAK TE BEZOEKEN 

MAAK DIGITAAL EEN AFSPRAAK VIA  
WWW.ZWARTEWATERLAND.NL

WILT U EEN PASPOORT OF RIJBEWIJS AANVRAGEN 
OF KOMT U VOOR ÉÉN VAN DE ANDERE DIENSTEN? 
U KUNT VIA DE WEBSITE EEN AFSPRAAK MAKEN 
VOOR ONDER ANDERE:

• Aanvraag of afhalen rijbewijs, paspoort of 
identiteitskaart

• Aangifte van geboorte
• Aanvraag uittreksel burgerlijke stand of 

basisregistratie personen (BRP)
• Aanvraag verklaring omtrent het gedrag
• Aanvraag gezondheidsverklaring voor rijbewijs

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om telefonisch 
een afspraak te maken via T. 14 038.

Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u op de 
afgesproken tijd aanwezig bent. 

DIGITAAL WAAR DAT KAN
Wist u dat er steeds meer digitaal geregeld kan 
worden, zonder dat u hiervoor naar het gemeentehuis 
hoeft te komen? Dit kan o.a. voor het doorgeven van 
een verhuizing maar ook voor het aanvragen van een 
uittreksel.

ACTUELE INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en  
www.ggdijsselland.nl

VERGUNNINGEN
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Krommesteeg 1a, 8281 PV te Genemuiden  

voor het buiten werking stellen van een mestbassin binnen 
een loon- en mechanisatiebedrijf; zaaknummer Z2020-
00013155

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).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
20 november 2020
• Hogenbergweg 1, 8061 PT te Hasselt  

voor het plaatsen van een overkapping 
• Langs de Nieuwe Weg te Genemuiden (kadastrale percelen 

G 1215 en G 1216)  
voor het realiseren van een zonnepark 

23 november 2020
• Lier 21, 8281 MR te Genemuiden  

voor het verbouwen van de woning en het plaatsen van een 
veranda met berging 

• Weteringallee 30, 8064 HB te Zwartsluis  
voor het plaatsen van een dakkapel

• Lijster 13, 8281 GS te Genemuiden  
voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 
achterzijde van de woning 

25 november 2020
• Van Haersoltelaan 9, 8061 EG te Hasselt  

voor het veranderen van het gebruik van het pand
• Hoogstraat 1 en 3, 8061 HA en Markt 1a, 8061 GG te Hasselt  

voor het veranderen van de panden 

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
20 november 2020
• Ridderstraat 14, 8061 GJ te Hasselt  

voor het vervangen van een balkonhek 
23 november 2020
• Zilverschoon 30, 8281 LA te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel
24 november 2020
• Vaartweg en Wilhelminalaan te Hasselt  

voor het kappen van drie esdoorns en een beuk
• Verkavelingsweg te Hasselt  

voor het kappen van 14 essen
• Kamperzeedijk 151, 8281 PE te Genemuiden  

voor het kappen van twee essen, staande aan de zuidwest 
zijde van het perceel

• Krommesteeg 2, 8281 PV te Genemuiden  
voor het plaatsen van een dakkapel

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, 2 december 2020

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

GEMEENTERAAD
RAADSVERGADERING
DONDERDAG 10 DECEMBER 19.30 UUR

ALGEMEEN
In verband met de coronamaatregelen zal deze vergadering 
digitaal worden gehouden. De raadsvergadering zal te 
beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook worden 
gestreamd en is te volgen via www.zwartewaterland.nl/
raadsvergadering.

INSPREKEN
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken 
over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander 
onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de 
griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van 
de raadsvergadering. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@
zwartewaterland.nl.
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een 
passende oplossing worden gezocht om in te spreken 
tijdens een raadsvergadering. Dit kan zowel digitaal zijn als 
fysiek op het gemeentehuis.  

DE BESPREEKPUNTEN OP 10 DECEMBER ZIJN: 

• Raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie 
Zevenhont-Oost

Voorgesteld wordt de grondexploitatie Zevenhont-Oost vast 
te stellen. Met de vaststelling van de grondexploitatie en 
het beschikbaar stellen van de budgetten kan de verdere 
ontwikkeling van het plangebied worden uitgevoerd. De 
gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen voor 
de MER en het ontwerp bestemmingsplan.

• Raadsvoorstel Vaststellen uitgangspunten 
verkeerscirculatie Hasselt centrum e.o.

De gemeente Zwartewaterland is al langer bezig met 
diverse plannen voor het centrum van Hasselt en de directe 
omgeving. Het college adviseert de raad in te stemmen met 
het raadsvoorstel, zodat een vervolg kan worden gegeven 
aan verdere uitwerking op het gebied van verkeerscirculatie, 
maar ook inrichtingsplannen (inrichting centrum en aanleg 
parallelweg) en omgevingsplannen (o.a. bestemmingsplan 
Bodewes).
• Raadsvoorstel Cultuurnota Zwartewaterland  

2021-2024
Met de nota ‘Kansen voor Cultuur 2015 – 2018’ is een 
goede basis gelegd voor cultuurbeleid. Uitgangspunt 
van de nieuwe cultuurnota 2021-2024 is dat dit beleid 
gecontinueerd en geactualiseerd wordt. Daarbij wordt 
ingezet op vier speerpunten van beleid: vrijwilligers, 
cultuureducatie, de bibliotheek en (im)materieel erfgoed en 
evenementen. Het college adviseert de raad in te stemmen 
met het raadsvoorstel. 
• Geagendeerde brief college van 14 oktober 2020 

over Verkenning energieneutraal ontwikkelen fase 
1B Hasselt Om de Weede

• Raadsvoorstel krediet beschikbaar stellen voor 
de aankoop, sloop en sanering van Vaartweg 7 te 
Hasselt

Het college heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar 
van Vaartweg 7 te Hasselt over het verplaatsen van de 
woning naar de overzijde van Ter Wee. Hiervoor is het nodig 
dat de gemeente krediet beschikbaar stelt voor de aankoop, 
sloop en sanering van de woning. Het college adviseert de 
raad een krediet van € 362.500 beschikbaar te stellen.

• Raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Wolvenjacht 
Zwartsluis’

Voor de herontwikkeling van een deel van het gebied 
‘Wolvenjacht Zwartsluis’ is een bestemmingsplan opgesteld. 
De locatie heeft op dit moment een bedrijfsbestemming. 
Wens van de initiatiefnemer is om de bedrijfsbestemming 
van het gebied te transformeren naar wonen, waarbij er 
wel plek behouden blijft voor het botenverhuurbedrijf. Het 
ontwerpbestemmingsplan voor deze ontwikkeling heeft 
inmiddels ter inzage gelegen. De laatste stap in de procedure 
is de vaststelling van het bestemmingsplan. Het college 
adviseert de raad hiermee in te stemmen. Na vaststelling ligt 
het bestemmingsplan zes weken ter inzage. 

MEER INFORMATIE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de 
vergaderstukken downloaden. 

RAADSINFORMATIEBIJEENKOMST 
3 DECEMBER AANVANG 20.30 UUR
Onderwerp 1: Ambitieuze fietsagenda: Het doel van de 
fietsagenda Zwartewaterland is om het gebruik van de fiets 
te stimuleren en de fietsroutes uit te breiden, te investeren 

in de aanleg van fietspaden, knelpunten in fietspaden- en 
(regionale) routestructuur op te lossen en fietsvoorzieningen 
in de centra te realiseren. Tijdens deze sessie wordt de raad 
meegenomen in de uitgangspunten en al voorliggende 
opgaven voor deze agenda.  
Onderwerp 2: Digitale agenda: De raad wordt tijdens deze 
sessie geïnformeerd over de uitvoering van het programma 
Digitale Agenda Zwartewaterland. Er wordt onder andere 
een doorkijk gegeven naar wat er voor de toekomst op het 
programma staat en hoe de borging voor de organisatie 
geregeld wordt.

Deze informatiebijeenkomsten zullen digitaal plaatsvinden. 
U bent in de gelegenheid om mee te luisteren. Het is echter 
niet mogelijk om in te spreken of mee te praten. Wanneer 
u deze informatiebijeenkomst(en) digitaal wilt bijwonen, 
kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffie. U ontvangt dan 
nadere gegevens. 

De griffie is het beste te bereiken via griffie@zwartewaterland.
nl, maar bellen kan ook op maandag t/m donderdag via  
T 14 038. De griffie ontvangt uw aanmelding graag uiterlijk 
donderdag 12.00 uur.

Hasselt, 2 december 2020 

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


