
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

VERKEERSBESLUIT
Een verkeersbesluit is genomen voor:
• Het instellen van éénrichtingsverkeer, fietsers en 

bromfietsers uitgezonderd, aan de Schoolstraat t.h.v. 
nummer 18 te Zwartsluis (verzenddatum 26 mei 2021).

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 andere vragen en/of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met het team Verkeer 
via T. 14 038.

BESLUIT VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
18 mei 2021 
• De Scheepvaartlaan 6, 8064 EL te Zwartsluis 

voor het aanleggen van een uitweg/inrit 

Wij hebben besloten de beslistermijn met toepassing van 
artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht met zes weken te verlengen. Voor nadere 
inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Vergunningen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
12 mei 2021
• Langestraat 89, 8281 AH te Genemuiden voor het realiseren 

van 5 appartementen en het aanpassen van de gevels 
17 mei 2021
• Van Nahuysweg 83, 8061 EZ te Hasselt  

voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning 
18 mei 2021 
• Klaas Fuitestraat 28, 8281 BZ te Genemuiden  

voor het wijzigen van eerder van rechtswege verleende 
vergunning, voor het uitbreiden van de supermarkt

19 mei 2021
• Industrieweg 11a, 8061 RB te Hasselt  

voor het uitbreiden van het bedrijfspand

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:
11 mei 2021 
• H.A.W. van der Vechtlaan 15, 8061 HJ te Hasselt  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest 

Hasselt, 26 mei 2021

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

DE BESPREEKPUNTEN OP 3 JUNI ZIJN: 
• Raadsvoorstel Vervolgtraject arbeidsmigranten en 

beschikbaar stellen krediet
Door het Rijk, de Provincie, ondernemers, huisvesters, inwo-
ners en arbeidsmigranten is gevraagd om met beleid te ko-
men om op de korte en voor de langere termijn de situatie 
te verbeteren voor arbeidsmigranten. Hiervoor is een con-
cept-convenant voor huisvesting van arbeidsmigranten in de 
gemeente Zwartewaterland in de periode 2021-2036 opge-
steld. In dit convenant worden afspraken vastgelegd over o.a. 
het werken met gecertificeerde uitzendbureaus en het opstel-
len van huisregels. De raad wordt voorgesteld dit convenant 
vast te stellen en hiervoor krediet beschikbaar te stellen. 
• Raadsvoorstel Vaststellen landschappelijke inpassing 

uitbreidingen Zevenhont
Voor de uitbreidingen van bedrijventerrein Zevenhont aan de 
oost en zuidzijde van het bestaande bedrijventerrein moet 
een goede landschappelijke inpassing worden geborgd. Ten 
behoeve hiervan is in nauwe samenspraak met de provincie, 
het waterschap en VEBE een visie landschappelijke inpassing 
opgesteld. 

OMGEVINGSVERGUNNING
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
• Dr. H.A.W. van der Vechtlaan 9, 8061 HJ te Hasselt 

voor het bouwen van een beheerdersgebouw 

Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met 
ingang van 27 mei 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.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
17 mei 2021
• De Parnassia, achter de sportvelden te Zwartsluis  

voor het vernieuwen en verstevigen van het Talud
• Perceel tegenover Oppen Swolle 27 te Zwartsluis  

voor het verwijderen van een inlaat, duiker en hekwerk en het 
aanbrengen van oeverbescherming

• Percelen langs Oppen Swolle tegenover nummer 27 te 
Zwartsluis voor het plaatsen van 20 dammen met duikers

• Klaas Fuitestraat 33a, 8281 BX te Genemuiden  
voor het uitbreiden van het bedrijfspand

• Oranjehof 12, 8064 KB te Zwartsluis  
voor het plaatsen van een erfafscheiding

19 mei 2021
• Dingstede 1a, 8064 PV te Zwartsluis  

voor het veranderen van de voorgevel
• Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG te Genemuiden  

voor het veranderen van de bestaande 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.

Het ontwerp ‘visie landschappelijke inpassing uitbrei- 
dingen Zevenhont’ heeft ter inzage gelegen en belanghebben-
den zijn in de gelegenheid gesteld hun reactie hierop kenbaar 
te maken. Na vaststelling van de visie ontvangen de indieners 
van de reacties de reactienota en zal de vastgestelde visie digi-
taal op de website van de gemeente raadpleegbaar zijn.  

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

RAADSINFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
Donderdag 27 mei aanvang 20.00 uur: Para commerciële 
horeca n.a.v. motie raad d.d. 24 september 2020

Deze informatiebijeenkomst vindt digitaal plaats. U bent 
in de gelegenheid om mee te luisteren. Het is echter niet 
mogelijk om in te spreken of mee te praten. Wanneer u een 
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 op de dag van de bijeenkomst 
voor 12.00 uur.

Hasselt, 26 mei 2021

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

26 mei 2021

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

GEMEENTERAAD
RAADSVERGADERING
DONDERDAG 3 JUNI 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.  


