
VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE 
TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Hasselt
+ Gemeentehuis 
 Telvorenstraat 2 
 ingang Telvorenstraat 

Behoort u tot een kwetsbare groep en wilt 
u eventuele drukte op de verkiezingsdag 
vermijden? 

Dan is het ook mogelijk om vervroegd een stem uit te 
brengen. Dat kan op 15 of 16 maart op één van de drie 
stembureaus in de gemeente. Deze stembureaus zijn 
open van 07.30 - 21.00 uur:

DE STEMBUREAUS 
OP 15 EN 16 MAART

+ Goed toegankelijk 
      voor rolstoelen

Genemuiden 
-- d’ Overtoom 
 Grutto 1 

Zwartsluis 
+ Hotel Zwartewater 
 De Vlakte 20 

VERVROEGD
STEMMEN

17 februari 2021

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

VERKEERSBESLUIT 
Een verkeersbesluit is genomen voor:
• Het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeer-

plaats aan de Dorus Rijkerstraat ter hoogte van nr. 14 te 
Genemuiden (verzenddatum 17-02-2021)

Gedurende een termijn van zes weken na verzenddatum 
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.

OMGEVINGSVERGUNNING 
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
6 februari 2021
• Roskam 29, 8061 LW te Hasselt  

voor het vervangen van het raamkozijn door een deur en het 
plaatsen van een dakrandbeveiliging 

9 februari 2021
• Industrieweg te Hasselt  

voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 
10 februari 2021
• De Meent 3, 8061 BT te Hasselt  

voor het plaatsen van een dakkapel 
De 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
5 februari 2021
• Wolvenjacht 3, 8064 PB te Zwartsluis  

voor het bouwen van een woning
8 februari 2021
• Linnenweversgilde 22, 8061 DH te Hasselt  

voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning i.v.m. 
het wijzigen van de gevelbekleding

• Tijlswegje 4b t/m 4q (Knarrenhof), 8061 JH te Hasselt  
voor het bouwen van 16 woningen

• Ambachtsweg 7, 8061 RM te Hasselt 
voor het bouwen van een bedrijfspand  

10 februari 2021
• Terpkamer 1 t/m 25 (oneven), 8281 HN te Genemuiden  

voor het bouwen van 13 woningen
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:

8 februari 2021
• Meerkoetstraat 11, 8064 CS te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest
• Margrietstraat 25, 8064 BK te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest 

HERHAALDE OPROEP: 
DENK MEE OVER GOEDE EN 
VEILIGE HUISVESTING VOOR 
ARBEIDSMIGRANTEN!
Heb jij wensen of ideeën voor goede en veilige 
huisvesting van arbeidsmigranten? Geef het door aan 
de Klankbordgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. 
Deze Klankbordgroep verzamelt reacties van 
bewoners en legt deze voor aan de gemeenteraad. 

Inwoners kunnen hiervoor terecht op:
arbeidsmigranten@zwartewaterland.nl

De gemeente gaat zeer zorgvuldig om met de 
informatie. De gemeente hoopt op een grote respons.

De gemeente Zwartewaterland vroeg bewoners een 
tijdje geleden al om te helpen bij het ontwikkelen 
van een visie voor goede en veilige huisvesting van 
onze arbeidsmigranten. Hierop kwamen veel reacties 
binnen en inmiddels is er een klankbordgroep 
ingesteld die hierbij gaat helpen.

GEMEENTERAAD
RAADSVERGADERING
Donderdag 18 februari 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 18 FEBRUARI ZIJN: 
• Brief college van 14 oktober 2020 over verkenning ener-

gieneutraal ontwikkelen fase 1B Hasselt om de Weede
• Brief diverse inwoners, ingekomen 30 november 2020 

over omgevingsvergunningen en parkeerplaatsen 
Zwartsluis

• Raadsvoorstel Instellen Corona Cultuurfonds
• Raadsvoorstel Buitenruimteplan bewegen, ontmoeten, 

spelen en sporten
• Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan 

Dedemsvaartlocatie Hasselt
• Brieven over appartementencomplex Weidewachter 

op de Kerklocatie Hasselt om de Weede (onder 
voorbehoud) 

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

Hasselt, 17 februari 2021 

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

Hasselt, 17 februari 2021

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


