
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.zwartewaterland.nl/corona en  
www.ggdijsselland.nl

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

bekendMaking uitscHrijving brp
Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP) 
zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve 
gewijzigd in: ‘Onbekend’.
Zwartsluis: W.D. Mroczko per 14-07-2021
Tot en met 6 weken na publicatie kan een belanghebbende 
tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift 
moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de da-
tum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving 
van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt en de redenen 
waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift onder-
tekenen. 
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burge-
meester en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland, 
Postbus 23, 8060 AA HASSELT.

OMgevingsvergunning
aanvragen OMgevingsvergunning
23 augustus 2021 
• Zilverschoon 25, 8281 LB te Genemuiden 

voor het uitbreiden van de woning 
• Prinses Beatrixstraat 19, 8281 CA te Genemuiden 

voor het verhogen van de nok van de woning 

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 T. 14 038.

verleende OMgevingsvergunning
19 augustus 2021
• Drecht 1, 8281 ZB te Genemuiden 

voor het verhogen van de kap 
25 augustus 2021
• Rosmolenstraat en Kalverstraat te Hasselt 

voor het vervangen van de riolering en het aanpassen van het 
straatprofiel 

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde 
datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees-
ter 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:
18 augustus 2021
• Slangenweg 6, 8281 PK te Genemuiden 

voor het verwijderen van asbest 
20 augustus 2021
• Stoevenberg 16, 8281 EJ te Genemuiden 

voor het verwijderen van asbest
23 augustus 2021 
• Burg. ten Veldestraat 8, 8281 ZS te Genemuiden 

voor het verwijderen van asbest 

insPraak OnTwErPbEsTEmmingsPLan 
wOningbOuwOnTwikkELing Tag wEsT fasE 2 
geneMuiden
Burgemeester en wethouders van gemeente Zwartewaterland 
geven, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerp-
bestemmingsplan: Tag West fase 2.
Het bestemmingsplan ziet op de ontwikkeling van de tweede 
fase van de woonwijk Tag West te Genemuiden. Het nieuwe 
bestemmingsplan voorziet in de bouw van circa 240 woningen 
in een mix van rijwoningen, twee-onder-één-kap woningen en 
vrijstaande woningen. 

TErinzagELEgging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter 
inzage van donderdag 2 september 2021 tot en met 13 oktober 
2021. De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer 
is NL.IMRO.1896.Tagwestfase2-on01
De papieren versie van het bestemmingsplan kunt u, op 
afspraak, inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken via T. 14 038.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk 
of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmings-
plan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan ‘Bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland’. 
Per post via: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. 
Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken 
kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen 
met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via T. 14 038. Het is 
niet mogelijk via e-mail een zienswijze in te dienen. 

vervOlgtraject 
Alle zienswijzen worden opgenomen in een zienswijzennota. De 
zienswijzennota maakt deel uit van het door de gemeenteraad 
te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. 
Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aanpas-
singen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld. 
De bekendmaking van de vaststelling zal in het elektronisch 
gemeenteblad, de gemeentelijke website en in de Stadskoe-
rier worden gepubliceerd. Indieners van een zienswijze worden 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

mEEr infOrmaTiE 
Voor specifieke vragen en opmerkingen over het ontwerpbe-
stemmingsplan en de procedure kunt u contact opnemen met 
de afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling via T. 14 038.

inspraak vOOrOntwerpbesteMMingsplan 
wOningbOuwOnTwikkELing Tag wEsT fasE 1 
geneMuiden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland 
maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Be-
sluit ruimtelijke ordening bekend dat er een bestemmingsplan 
wordt voorbereid voor de ontwikkeling van 10 extra woningen 
in de eerste fase van de woonwijk Tag West te Genemuiden. Met 
het nieuwe bestemmingsplan wordt de huidige planregel waar-
door er maximaal 230 woningen in de eerste fase van Tag West 
worden ontwikkeld, uitgebreid naar 240 woningen. 
Van donderdag 2 september 2021 tot en met woensdag 13 
oktober 2021 ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor een 
ieder ter inzage. De papieren versie van het bestemmingsplan 
kunt u, op afspraak, inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt 
u een afspraak maken via T. 14 038.
Pdf-documenten van het bestemmingsplan zijn in te zien op de 
website van de gemeente. 
Gedurende de inspraakperiode is het mogelijk om mondeling 
of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen bij het 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland. Het adres is: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. 
Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen 
via T. 14 038.

1 september 2021

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

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. 



Ontwerpbeschikking aanvraag 
Omgevingsvergunning
• Oppen Swolle 23, 8064 PZ te Zwartsluis 

voor een oprichtingsvergunning voor het melkrundveebedrijf, 
(zaaknummer: Z2021-00009361)

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen tot zes weken na publicatie ter inzage in het gemeentehuis. 
Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien, 
vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer: 14 
038 . Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd 
krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.
nl onder vermelding van zaaknummer Z2021-00009361. 
U kunt binnen zes weken vanaf de dag van publicatie, schriftelijk 
of mondeling inhoudelijke opmerkingen en reacties tegen 
dit ontwerpbesluit indienen. In de zienswijzen moet worden 
aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de 
zienswijzen betrekking hebben. 

Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan college van burgemeester 
en wethouders van kies de partner. Voor het naar voren brengen 
van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij 
de Omgevingsdienst IJsselland, T. 088 525 1050. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke 
besluit kan worden ingediend als men belanghebbende is. 
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland T. 088 525 
1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Conradsweg 5, 8064 PP te Zwartsluis 

voor het uitbreiden van een opslag- en stallingsruimte ten 
behoeve van de stalling van boten, zaaknummer Z2020-
00011808

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer 
en moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit. Tegen 
een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Activi-
teitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of 
beroep instellen. Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden 
gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknum-
mer, contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland  
(T. 088 525 1050).

Hasselt, 1 september 2021

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


