
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

HET GEMEENTEHUIS IS GESLOTEN OP DE 
VOLGENDE DAGEN:
• Vrijdag 2 april - Goede Vrijdag
• Maandag 5 april - Tweede Paasdag
• Maandag 26 april
• Dinsdag 27 april - Koningsdag

GROF TUINAFVAL 
GRATIS INLEVEREN
Op drie zaterdagen in het voorjaar kunnen inwoners 
van de gemeente Zwartewaterland gratis grof 
tuinafval inleveren. De eerstvolgende mogelijkheid is 
op zaterdag 27 maart 2021.

INLEVERLOCATIE
Groenrecycling Wolfshagen
Wolfshagenweg 2A Hasselt 
Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur

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

plaats aan de Karel Doormanstraat ter hoogte van nr. 55 te 
Genemuiden (verzenddatum 17-03-2021).

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.

INSPRAAK VOORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUWONTWIKKELING 
TAG WEST FASE 2 GENEMUIDEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewater-
land maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1. van 
het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er een bestem-
mingsplan wordt voorbereid voor de ontwikkeling van de twee-
de fase van de woonwijk Tag West te Genemuiden. Het nieuwe 
bestemmingsplan voorziet in de bouw van circa 240 woningen 
in een mix van rijwoningen, twee-onder-één-kap woningen en 
vrijstaande woningen. 

Van 25 maart tot en met 5 april 2021 ligt het voorontwerp 
bestemmingsplan voor een ieder ter inzage. Gelet op de 
maatregelen van de gemeente Zwartewaterland in relatie tot 
het Coronavirus is de papieren versie van het bestemmingsplan, 
in het gemeentehuis, enkel in te zien op afspraak. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038. Pdf-
documenten van het bestemmingsplan zijn in te zien op de 
website van de gemeente. 

Gedurende de inspraakperiode is het mogelijk om mondeling 
of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen bij het 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland. Het adres is: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. 
Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 14038.

OMGEVINGSVERGUNNING
SLOOPMELDING
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
8 maart 2021
• Kamperzeedijk 131, 8281 PE te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
12 maart 2021
• Fazant 9, 8281 GL te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel
• Willem de Zwijgerlaan 9, 8281 CS te Genemuiden  

voor het bouwen van een erker 
• Kiliaen van Rensselaerlaan 1, 8061 KJ te Hasselt  

voor het plaatsen van een hekwerk
13 maart 2021
• Cellemuiden 26a, 8061 RR te Hasselt  

voor het bouwen van een 2e bedrijfswoning
15 maart 2021
• Randweg 15, 8061 RW te Hasselt  

voor het bouwen van een overkapping, duif-dichte opslag-
loods en een productiehal

16 maart 2021
• Stroombeek 53, 8064 JA te Zwartsluis  

voor het vergroten en verhogen van de garage 
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
15 maart 2021
• Stouweweg 33, 8064 PD te Zwartsluis  

voor het plaatsen van een tijdelijke tentconstructie voor de 
duur van 2 jaar

16 maart 2021
• Korenbeltweg 15, 8281 PT te Genemuiden  

voor het bouwen van een ligboxenstal en het verbreden van 
de bestaande uitweg

• Industriestraat 35, 8281 BN te Genemuiden  
voor het legaliseren van tijdelijke kantoorunits 

• De Kleine Kranerweerd 4a t/m 4n, 8064 PX te Zwartsluis  
voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 

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.

Hasselt, 24 maart 2021

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

GEMEENTERAAD
RAADSVERGADERING
Donderdag 25 maart 19.30 uur
ALGEMEEN
In verband met de coronamaatregelen zal deze vergadering 
digitaal worden gehouden. De raadsvergadering zal te beluiste-
ren 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 moge-
lijk 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 oplos-
sing worden gezocht om in te spreken tijdens een raadsvergade-
ring. Dit kan zowel digitaal zijn als fysiek op het gemeentehuis.  
DE BESPREEKPUNTEN OP 25 MAART ZIJN: 
• Raadsvoorstel Benoeming leden raad van toezicht 

Stichting op Kop

Stichting Op Kop is het bevoegd gezag van het openbaar on-
derwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. 
Deze stichting kent een Raad van Toezicht. De leden van deze 
Raad worden benoemd door de gemeenteraden van Steenwij-
kerland en Zwartewaterland. Op 1 februari 2021 liep de zittings-
periode van twee leden van de Raad van Toezicht af. Een lid, 
de heer A. Dul, heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een 
tweede periode en wordt voorgedragen voor herbenoeming. 
Als nieuw te benoemen lid wordt de heer R. Peters voorgedra-
gen. Indien de gemeenteraden van zowel Steenwijkerland als 
Zwartewaterland instemmen met de benoemingen, dan zullen 
deze met terugwerkende kracht per 1 februari 2021 ingaan en 
gelden voor een periode van vier jaar tot 1 februari 2025. Het 
college adviseert de raad hiermee in te stemmen.  
• Initiatiefvoorstel lastenverlichting voor lokale 

ondernemers in verband met het Coronavirus
Ondernemers, horeca en winkeliers hebben het zwaar door 
alle corona-maatregelen, waardoor het van belang is dat de 
gemeente hen steunt en faciliteert. Dit kan onder andere door 
te besluiten om in het jaar 2021 over bepaalde objecten geen 
precariobelasting te heffen. Door nu dit besluit te nemen en 
niet te wachten tot later in het jaar – vlak voor de heffingsda-
tum – krijgen de betreffende ondernemers, horeca en winke-
liers op dit punt duidelijkheid. 

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

Raadsinformatiebijeenkomst 1 april: 
Ontwikkelingen Hasselt om de Weede  
(aanvangstijd zal nog nader bekend worden gemaakt)

Deze informatiebijeenkomst is digitaal. U heeft de gelegen-
heid om mee te luisteren. Het is echter niet mogelijk om in te 
spreken of mee te praten. Wanneer u deze informatiebijeen-
komst 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 1 
april 12.00 uur.

Hasselt, 24 maart 2021 

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

AGENDA 
DUURZAAMHEID 

24 MAART 2021 
ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST 
Wind- en zonne-energie in Zwartewaterland 
Meer info: www.zwartewaterland.nl/energie-klimaat 

EIND MAART – EIND APRIL 
DUURZAAMHEIDSTAFELS
Aanmelden via duurzaam@zwartewaterland.nl

HALF MAART – BEGIN APRIL 
ENQUÊTE
Vul de enquête in: www.moventem.nl/zwartewaterland

TOT EN MET 3 MEI 
ON-DEMAND WEBINAR 
Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?
Meer info: http://bit.ly/36T10iO 

1 APRIL 20.00 - 21.00 UUR 
WEBINAR 
Energieneutraal verbouwen
Meer info: www.duurzaambouwloket.nl/env

24 maart 2021

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


