
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

23 juni 2021

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

vaststelling Mandaat-, vOlMacHt 
En macHTigingsrEgELing gEmEEnTE 
zwartewaterland
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zwartewaterland maakt, met toepassing 
van artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat 
het College op 15 juni 2021 de Mandaat-, volmacht 
en machtigingsregeling gemeente Zwartewaterland 
heeft vastgesteld. 

De Mandaat-, volmacht en machtigingsregeling ge-
meente Zwartewaterland treedt op 24 juni 2021 in 
werking. 

De Mandaat-, volmacht en machtigingsregeling ge-
meente Zwartewaterland is gepubliceerd in het Elek-
tronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwartewa-
terland en is te raadplegen op www.Overheid.nl in 
de rubriek Officiële Bekendmakingen

Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis 
Zwartewaterland een afschrift van de regelingen 
verkrijgbaar.

slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
10 juni 2021
• Zomerdijk 27, 8064 XA te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest 
11 juni 2021
• Julianastraat 34, 8064 CE te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest 
14 juni 2021 
• Gennerdijk 14, 8061 PR te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest 
15 juni 2021
• Mulertstraat 17, 8061 CC te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest 

Hasselt, 23 juni 2021

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

geMeenteraad
raadsvergadering
dOnderdag 24 juni 19.00 uur

aLgEmEEn
In verband met de coronamaatregelen zal deze ver-
gadering digitaal worden gehouden. De raadsver-
gadering 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 24 juni zijn: 
aanvang 19.00 uur!
• raadsvoorstel kadernota 2022-2025  

(1e termijn)
In het raadsvoorstel Kadernota 2022-2025 wordt het 
beleidsmatige en financiële kader voor de periode 
2022-2025 vastgesteld. De Kadernota is een beknopt 
document waarin vooral op de wijzigingen in bestaand 
beleid en de invulling van nieuw beleid wordt 
ingegaan. Het college adviseert de gemeenteraad 
deze vast te stellen. 
• raadsvoorstel regionale energie strategie 1.0 

west-Overijssel (2e termijn, 1e behandeling)
Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad 
een besluit genomen over de startnota RES West-
Overijssel. Hierin is het proces vastgelegd voor 
deelname aan de Regionale Energiestrategie West-
Overijssel. Uitgangspunt daarbij is geweest dat de 
RES West-Overijssel opgebouwd wordt vanuit de 
bestaande plannen en ambities van de gemeenten 
en dat deze leiden tot een regionale strategie met een 
bod op de opwekking van duurzame elektriciteit en 
een regionale structuur warmte.

OMgevingsvergunning
aanvragen OMgevingsvergunning
10 juni 2021
• Jan van Nassaustraat 7, 8281 ZC te Genemuiden  

voor het verhogen van de uitbouw en het plaatsen van een 
dakkapel 

• Van Nahuysweg 23, 8061 EZ te Hasselt  
voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning 

11 juni 2021
• Ridderstraat 30, 8061 GK te Hasselt  

voor het plaatsen van pv panelen 
• Kamperzeedijk (Oost) te Genemuiden  

voor het kappen van 19 bomen
14 juni 2021 
• Wolweversgilde 5, 8061 DL te Hasselt  

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
15 juni 2021 
• Wolweversgilde te Hasselt  

voor het bouwen van 2 rijen van 6 woningen, 2 vrijstaande 
woningen en een 2 onder 1 kapwoning 

16 juni 2021
• Sasdijk (aan de rechterkant van de Sassluis) te Genemuiden  

voor het plaatsen van een informatiebord
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
9 juni 2021
• Graaf Lodewijklaan 10, 8064 AW te Zwartsluis  

voor het uitbreiden van woning 
11 juni 2021
• Linnenweversgilde 1 en 1a, 8061 DH te Hasselt  

voor het bouwen van een twee onder een kapwoning 
14 juni 2021
• Randweg 15, 8061 RW te Hasselt  

voor het bouwen van een duif-dichte opslagloods en een 
productiehal

• Nieuwstraat 7, 8061 GP te Hasselt  
voor het vervangen van het glas 

• Hendrik van Viandenplein 1, 8061 CX te Hasselt  
voor het plaatsen van een carport/terrasoverkapping 

15 juni 2021
• Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG te Genemuiden 

voor het veranderen van de bestaande woning 
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.



In de concept RES zijn deze elementen opgenomen; deze is 14 
april 2020 vastgesteld. Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad 
een hoofdlijnenakkoord RES 1.0 vastgesteld. Die ligt nu voor 
besluitvorming bij de raden, staten en algemeen besturen van 
de waterschappen. Het college adviseert de gemeenteraad in 
te stemmen met de RES 1.0 West-Overijssel. 

De bespreekpunten op 1 juli zijn:
• raadsvoorstel kadernota 2022-2025 (2e termijn)
In het raadsvoorstel Kadernota 2022-2025 wordt het 
beleidsmatige en financiële kader voor de periode 2022-2025 
vastgesteld. De Kadernota is een beknopt document waarin 
vooral op de wijzigingen in bestaand beleid en de invulling 
van nieuw beleid wordt ingegaan. Het college adviseert de 
gemeenteraad deze vast te stellen. 
• Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding
De raad kan de aan hem, door verschillende bestuursorganen 
en commissies, opgelegde geheimhouding bekrachtigen. 
Deze geheimhouding hoeft niet in alle gevallen te blijven 
voortduren. Vanwege het belang van openbaar en transparant 
bestuur wordt de gemeenteraad voorgesteld op een aantal 
stukken de geheimhouding op te heffen. 

• Brief college van 19 mei 2021 over Evaluatie 
reclamebelasting Genemuiden

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

Hasselt, 23 juni 2021

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


