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OFFICIËLE
BEKENDMAKINGEN
Ontwerp bestemmingsplan
Uitbreiding Begraafplaats De Sandtvoirt te
Hasselt

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

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland
maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is
voorbereid voor de locatie nabij Dr. H.A.W. van der Vechtlaan 9
te Hasselt. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische
wijziging van de huidige bestemming ‘Recreatie-Volkstuinen’
naar ‘Maatschappelijk - Begraafplaats’.
In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
ligt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 1 juli 2021 gedurende
6 weken ter inzage. Binnen de 6 weken waarin de stukken ter
inzage liggen, kan een ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van
Zwartewaterland. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het
volgende adres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via T. 14 038.
De stukken liggen ter inzage in de omschreven periode in het
gemeentehuis te Hasselt tijdens openingstijden. Tevens zijn de
stukken in te zien op de website van de gemeente www.zwartewaterland.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0065-OW01. Ingediende
zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de
gemeenteraad.

Ontwerp bestemmingsplan Werkerlaan 4
Hasselt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland
maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is
voorbereid voor de ontwikkeling van de Werkerlaan 4 in Hasselt.
Het bedrijf is in de afgelopen jaren vanaf de Werkerlaan in
oostelijke richting uitgebreid. De gemeente Zwartewaterland
heeft hiervoor een tijdelijke vergunning verleend, waarvan
de termijn verloopt. Om het tijdelijk toegestane gebruik
permanent mogelijk te maken dient het bestemmingsplan
herzien te worden. Ten behoeve van deze herziening is een
landschappelijk inpassingsplan opgesteld. In dit plan wordt het
terrein waar de handel en opslag van stenen, verhardingen en
bestratingsmaterialen plaatsvindt geheel omgeven door een
groensingel.
Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter
inzage van 30 juni tot en met 11 augustus 2021. Binnen de
6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een ieder
zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan naar voren
brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. De
ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming
door de gemeenteraad.
Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres:
Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen via telefoonnummer T. 14 038.
Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland
in relatie tot het Coronavirus is de papieren versie van het
ontwerp bestemmingsplan, in het gemeentehuis, enkel in
te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via
telefoonnummer T. 14 038.
De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.1896.Werkerlaan4Hasselt-ON01.

omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning
17 juni 2021
• Bolwerk 4, 8061 JA te Hasselt
voor het kappen van een Treurbeuk
18 juni 2021
• Eikenlaan 68, 8061 JG te Hasselt
voor het uitbreiden van de woning
21 juni 2021
• Nijverheidstraat 43, 8281 JD te Genemuiden
voor het uitbreiden van het bedrijfspand
22 juni 2021
• Rosmolenstraat/Kalverstraat te Hasselt
voor het vervangen van de riolering, aanpassen van het
straatprofiel en het aanleggen van geveltuintjes
• Markt 1, 8061 GG te Hasselt
voor het realiseren van muurgedichten
• Drecht 1, 8281 ZB te Genemuiden
voor het verhogen van de kap

24 juni 2021
• Veerpoort te Hasselt voor het plaatsen van één of twee
leeuwen, een bord met informatie en een praatpaal
• Werkerlaan te Hasselt
voor het bouwen van een fietsenpitstop/fietsenberging
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.
Besluit verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
17 juni 2021
• Tagweg 22, 8281 HE te Genemuiden
voor het realiseren van een in/uitrit
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
11 juni 2021
• Het Bosch 6, 8064 PM te Zwartsluis
voor het vervangen van de bestaande dakkapel
17 juni 2021
• Conradsweg 1 en 2, 8064 PP te Zwartsluis
voor het uitbreiden van de opslaghal
• Sasdijk te Genemuiden
voor het plaatsen van een informatiebord
18 juni 2021
• Wycher van Russellstraat 32, 8061 CT te Hasselt
voor het verbouwen van de woning
21 juni 2021
• Van Nahuysweg 23, 8061 EZ te Hasselt
voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning voor de
duur van 1 jaar
• Dingstede 1a, 8064 PV te Zwartsluis
voor het veranderen van de voorgevel van de loods door het
plaatsen van een industriële deur
• Prins Willem Alexanderstraat 42, 8281 CR te Genemuiden
voor het uitbreiden van de woning
22 juni 2021
• De Kleine Kranerweerd 2a t/m 2g, 8064 PX te Zwartsluis
voor het bouwen van een bedrijfshal
23 juni 2021
• Oosterkaai 49, 8281 BK te Genemuiden
voor het uitbreiden van de woning
• Julianastraat 24d, 8064 CD te Zwartsluis
voor het plaatsen van een berging/overkapping
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.
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide
procedure
22 maart 2021
• Klinkerweg 2, 8061 PG te Hasselt
voor het uitbreiden van de bestaande meldrundveehouderij
18 juni 2021
• De Grote Kranerweerd 2, 8064 PE te Zwartsluis
voor het oprichten van een tankstation
De beschikkingen, de aanvragen en andere ter zake zijnde
stukken liggen met ingang van 1 juli 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 zes weken na bekendmaking kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een
zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000
GB Zwolle. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze
verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Overijssel.
Het vaststellingsbesluit treedt zes weken na bekendmaking in
werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Verleende omgevingsvergunning
beperkte milieutoets
11 juni 2021
• Zomerdijk 69, 8064 XC te Zwartsluis
voor het milieuneutraal veranderen betreft het vervallen van
de LPG installatie zaaknummer Z2021-00007773
Wanneer u de documenten in wilt zien kunt u, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 5525 1050). Desgewenst kunt u
de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van
het zaaknummer. 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 sloopmeldingen ontvangen:
16 juni 2021
• Mulertstraat 17, 8061 CC te Hasselt
voor het verwijderen van asbest
18 juni 2021
• Wycher van Russellstraat 37, 8061 CP te Hasselt
voor het verwijderen van asbest
Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit
milieubeheer:
• De Grote Kranerweerd 27, 8064 PE te Zwartsluis
voor het veranderen (vergroten) van het opslaggebouw en het
vergroten van de opslag van grondstoffen en halfproducten
voor de banketbakkerij, zaaknummer Z2019-00011326
• Schering 47, 8281 JW te Genemuiden
voor het uitbreiden met een hal t.b.v. goederenontvangst
• Klaas Fuitestraat 28, 8281 BZ te Genemuiden
voor het wijzigen/uitbreiden van de Aldi winkel
De inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer
en moeten 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).
Hasselt, 30 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

GEMEENTERAAD
Raadsvergadering

Donderdag 1 juli 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.
De bespreekpunten op 1 juli zijn:
• Brief college van 19 mei 2021 over Evaluatie
reclamebelasting Genemuiden
• Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake
Jaarverantwoording 2020
De auditcommissie adviseert de gemeenteraad de
jaarverantwoording 2020 vast te stellen.
• Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2020
Jaarlijks moet de gemeenteraad, op grond van
de Gemeentewet, voor 15 juli een vastgestelde
jaarrekening vaststellen en indienen bij de provincie.
In de jaarverantwoording is de mate waarin de
doelstellingen conform de begroting 2020 en het
daarin vastgestelde (financiële) kader zijn uitgevoerd
opgenomen. 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.
• Raadsvoorstel aanpassingen vergaderstructuur
In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in gemeenten, zoals transities in het sociaal domein, de aanstaande
invoering van de omgevingswet, de energietransitie
en de vele vormen van burger- en overheidsparticipatie. Als gevolg van deze veranderingen zijn een
aantal praktische aanscherpingen voorgesteld voor
de huidige vergaderstructuur. Het betreft: invoering
informatiebijeenkomsten nieuwe stijl, aanscherping
bespreking A-onderwerpen tijdens raadsvergaderingen,
wijziging van het inspreekrecht en het instellen van een
agendacommissie. De raad wordt voorgesteld om deze
aanscherpingen uit te proberen voor een proefperiode
van vier maanden.
• Raadsvoorstel aanwijzen BDO als nieuwe accountant
Het huidige contract met de accountant loopt ten
einde. Om deze reden is er in de afgelopen periode een
aanbesteding van accountantsdiensten geweest. Aan de
raad wordt voorgesteld om BDO als nieuwe accountant
te benoemen met ingang van het boekjaar 2021 voor
een periode van vier jaar.
Meer informatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de
vergaderstukken downloaden.
Hasselt, 30 juni 2021
De gemeenteraad van Zwartewaterland,
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

