GEMEENTERAAD
RAADSVERGADERING

RAADSVERGADERING 8 APRIL 2021
De geplande raadsvergadering op 8 april 2021
komt te vervallen.

31 maart 2021

OFFICIËLE
BEKENDMAKINGEN
GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING
TWEEDE PAASDAG

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

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

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

Op Tweede Paasdag (maandag 5 april) worden geen
afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente
Zwartewaterland. De containers worden op een andere
dag geleegd.
• De afvalinzameling van maandag 5 april vindt
plaats op zaterdag 3 april. Let op, dit is de zaterdag
vóór Tweede Paasdag.
Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt
ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom
de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur
aan de straat neer te zetten.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Het milieubrengstation aan de Rijnlandstraat 2 in Zwolle
en het ROVA-Klantcontactcentrum zijn op maandag 5
april gesloten.

RECTIFICATIE

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
WONINGBOUWONTWIKKELING TAG WEST
FASE 2 GENEMUIDEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1. van
het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de ontwikkeling van de tweede 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 mei 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. Pdfdocumenten 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

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit
milieubeheer:
• Oude Wetering 122, 8294 PA te Mastenbroek
voor een aannemingsbedrijf; zaaknummer Z2020-00007448
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).
SLOOPMELDING
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmeldingen ontvangen:
15 maart 2021
• Randweg 15, 8061 RW te Hasselt
voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
22 maart 2021
• Verkavelingsweg 7, 8061 PJ te Hasselt
voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
23 maart 2021
• De Velde 27, 8064 PJ te Zwartsluis
voor het verwijderen van asbest

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• De Grote Kranerweerd 2, 8064 PE te Zwartsluis
voor het oprichten van een tankstation voor de afgifte van
brandstoffen
Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met
ingang van 1 april 2021 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis. U kunt daar de stukken op afspraak inzien op
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Gedurende de termijn van
de ter inzage legging kan een ieder zienswijzen, bij voorkeur
schriftelijk, omtrent het voornemen naar voren brengen bij het
college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland.
Ook bestaat de mogelijkheid mondelinge zienswijzen, na
telefonische afspraak, in te dienen. Na de termijn van de ter
inzage legging zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
19 maart 2021
• Westerkaai 8, 8281 BG te Genemuiden
voor het uitbreiden van de verdieping en zolder
• Cellemuiden 21, 8061 RS te Hasselt
voor het bouwen van een woning
• Verkavelingsweg 4, 8061 PK te Hasselt
voor het bouwen van een woning met bijgebouw
20 maart 2021
• Van der Meulenstraat 17, 8064 BV te Zwartsluis
voor het uitbreiden en aanpassen van de woning
21 maart 2021
• Reiger 29, 8281 ET te Genemuiden
voor het veranderen van de entree van de woning
22 maart 2021
• Cellemuiden 21, 8061 RS te Hasselt
voor het bouwen van een paardenrijhal en stapmolen
23 maart 2021
• De Scheepvaartlaan 6, 8064 EL te Zwartsluis
voor het aanleggen van een uitweg/inrit
24 maart 2021
• Lus 57, 8281 NV te Genemuiden
voor het uitbreiden van de woning
• Nieuwe Wetering 4, 8294 PC te Mastenbroek
voor het plaatsen van een tijdelijke noodwoning
• Greente 141, 8281 KN te Genemuiden
voor het plaatsen van een veranda
• H.A.W. van der Vechtlaan 9, 8061 HJ te Hasselt
voor het uitbreiden van de begraafplaats en het bouwen van
een opslaggebouw
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
18 maart 2021
• Sikkel 1a, 8061 MD te Hasselt
voor vergunning brandveilig gebruik
22 maart 2021
• Otterbeek 56, 8064 JL te Zwartsluis voor het wijzigen van de
entree en het uitbouwen van de woning
• Karst de Langestraat 8, 8281 JA te Genemuiden
voor het aanpassen van de gevel voor 2 overhead deuren
• Schering 47, 8281 JW te Genemuiden
voor het bouwen van een overkapping t.b.v. ontvangst
goederen
23 maart 2021
• Prins Clausstraat 65, 8281 DB te Genemuiden
voor het realiseren van een uitweg
25 maart 2021
• Industrieweg 18z-21 t/m 18z-23 te Hasselt
voor het bouwen van 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, 31 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

RAADSINFORMATIEBIJEENKOMST 1 APRIL
AANVANG 20.00 UUR:
ONTWIKKELINGEN HASSELT OM DE WEEDE
Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt ingegaan op
het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan.
Deze informatiebijeenkomst zal 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 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.
RAADSINFORMATIEBIJEENKOMST 15 APRIL
AANVANG 20.00 UUR:
HOOFDLIJNENAKKOORD RES WEST OVERIJSSEL
Hasselt, 31 maart 2021
De gemeenteraad van Zwartewaterland,
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

