7 juli 2021

OFFICIËLE
BEKENDMAKINGEN
Ontwerp
paraplubestemmingsplan Wonen
gemeente Zwartewaterland

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Zwartewaterland maken bekend dat een ontwerp van een
paraplubestemmingsplan Wonen is voorbereid voor de
gemeente Zwartewaterland.

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

De berichten op deze pagina publiceren we
als extra service, hier kunt u geen rechten aan
ontlenen. De officiële bekendmakingen kunt u
vinden in het digitale Gemeenteblad, te vinden
via www.officielebekendmakingen.nl.

De gemeente Zwartewaterland heeft geconstateerd dat er op
veel plekken arbeidsmigranten worden gehuisvest in reguliere
woonhuizen. Meerdere geldende bestemmingsplannen laten
dit onbedoeld toe binnen de bestemming ‘Wonen’. Recente uitspraken van de Raad van State (201600954/1/A1, 201202349/1/
A1) geven daarnaast aan dat in beginsel een ruime interpretatie
moet worden gegeven aan het begrip ‘wonen’.
De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft bewoning van
reguliere woningen door arbeidsmigranten als onwenselijk
beoordeeld. Als gevolg hiervan is op 10 september 2020 een
voorbereidingsbesluit ‘Wonen’ genomen. Dit voorbereidingsbesluit heeft niet als doel om huisvesting van arbeidsmigranten in de hele gemeente te verbieden. Het doel is wel om grip
te houden op de huisvesting van arbeidsmigranten en ongewenste maatschappelijke effecten te voorkomen zoals overbewoning, geluidsoverlast en parkeeroverlast.
Via het voorbereidingsbesluit is een stop gezet op een verdere toename van het aantal woningen dat wordt ingericht
voor de huisvesting van arbeidsmigranten in afwachting van
een nieuw bestemmingsplan. In het voorbereidingsbesluit is
teven aangegeven dat er binnen één jaar een nieuw bestemmingsplan in werking dient te treden om dit juridisch planologisch vast te leggen. Dit ontwerp paraplubestemmingsplan
Wonen voorziet hier in.
Het ontwerp paraplubestemmingsplan Wonen ligt gedurende
6 weken ter inzage van 7 juli tot en met 18 augustus 2021.
Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan
een ieder zienswijzen op het ontwerp paraplubestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de
besluitvorming door de gemeenteraad.

omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning
28 juni 2021
• Justitie Bastion 37, 8061 GA te Hasselt
voor het wijzigen van de woning
29 juni 2021
• Cellemuiden 39, 8061 RT te Hasselt
voor het uitbreiden van de woning
• Sisalstraat 70-7, 8281 JK te Genemuiden
voor het plaatsen van een 2 raamkozijnen in de voorgevel
Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?
U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken op
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Hiervoor kunt u een afspraak
maken door te bellen met de gemeente via het telefoonnummer
14 038.
Verleende omgevingsvergunning
24 juni 2021
• Verkavelingsweg 7, 8061 PJ te Hasselt
voor het bouwen van een woning
25 juni 2021
• Nieuwe Wetering 18, 8294 PC te Mastenbroek
voor het uitbreiden van de dagbesteding met een
boerderijwinkel met horeca
29 juni 2021
• De Scheepvaartlaan 6, 8064 EL te Zwartsluis
voor het aanleggen van een uitweg/inrit
30 juni 2021
• Weidewachter 1 t/m 35 (oneven) te Hasselt
voor het bouwen van een appartementencomplex
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.

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 14 038.

Sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmelding ontvangen:
28 juni 2021
• Verkavelingsweg 13, 8061 PJ te Hasselt
voor het verwijderen van asbest

Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland in
relatie tot het Coronavirus is de papieren versie van het ontwerp
paraplubestemmingsplan Wonen, in het gemeentehuis, enkel
in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via
telefoonnummer 14 038.

Hasselt, 7 juli 2021

De digitale versie van het paraplubestemmingsplan is in te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BPWonen-OW01.

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

