
Het gemeenteHuis is gesloten 
op de volgende dagen:

• maandag 26 april
• dinsdag 27 april - Koningsdag

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

t.  14 038
e.  info@zwartewaterland.nl
i.   www.zwartewaterland.nl

7 april 2021

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

omgevingsvergunning
sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
24 maart 2021
• Simondsstraat 100, 8281 CH te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest
29 maart 2021
• Burgemeester ten Veldestraat 22, 8281 ZS te Genemuiden 

voor het verwijderen van asbest
30 maart 2021
• Randweg 15, 8061 RW te Hasselt  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden 

aanvragen omgevingsvergunning
25 maart 2021
• Prinsengracht 28, 8061 HH te Hasselt  

voor het plaatsen van dakramen
• Industrieweg 11a, 8061 RB te Hasselt  

voor het uitbreiden van het bedrijfspand
27 maart 2021
• Het Kooistuk 12, 8061 AT te Hasselt  

voor het plaatsen van een puntdak op het schuurtje en het 
realiseren van een overkapping

• Kapberg 48, 8281 HM te Genemuiden  
voor het uitbreiden van de woning 

28 maart 2021
• Nieuwe Wetering 18, 8294 PC te Mastenbroek  

voor het uitbreiden van de dagbesteding met een 
boerderijwinkel met horeca

30 maart 2021
• Lamoen 2, 8061 MK te Hasselt  

voor het uitbreiden en verbouwen van de woning 
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.

gemeenteraad
raadsvergadering
raadsvergadering 8 april 2021
De geplande raadsvergadering op 8 april 2021 
komt te vervallen.

raadsinfOrmatiebijeenkOmst 15 april
aanvang 20:00 uur: 
HOOfdlijnenakkOOrd res West Overijssel

Hasselt, 7 april 2021 

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

verleende omgevingsvergunning
29 maart 2021
• Fazant 79, 8281 GM te Genemuiden  

voor het verbouwen van de woning 
• Roskam 29, 8061 LW te Hasselt  

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

30 maart 2021
• Fazant 9, 8281 GL te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel
• Reiger 29, 8281 ET te Genemuiden  

voor het veranderen van de entree van de woning 
• Kiliaen van Rensselaerlaan 1, 8061 KJ te Hasselt  

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

voor het bouwen van een erker
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, 7 april 2021

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


