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Openingstijden  
LET OP: HET gEmEEnTEHuIs Is aLLEEn 
OP afsPraak TE bEzOEkEn
Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken. 
Ook Burgerzaken werkt alleen op afspraak. De 
avondopenstelling burgerzaken op maandagavond 
komt tot nader bericht te vervallen. De gemeente 
neemt deze maatregelen uit voorzorg vanwege 
voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Wilt u een paspoort of rijbewijs aanvragen of komt 
u voor één van de andere diensten? Maak dan 
telefonisch een afspraak via T. 14 038. 

Stel uw bezoek aan het gemeentehuis uit als het niet 
dringend is. Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u 
op de afgesproken tijd aanwezig bent. We plannen 
namelijk strak in om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen. 

aCTuELE InfOrmaTIE OVEr HET COrOnaVIrus 
VAn de ggd en Op ZWARteWAteRFM
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en op 
www.ggdijsselland.nl

radiouitzending zwartewaterfm
Burgemeester Bilder geeft op werkdagen tussen 
19:00 en 20:00 uur in de uitzending op Zwartewaterfm 
een update over de stand van zaken in Zwartewater-
land. U kunt dit beluisteren via frequentie: 107.3FM, 
op de kabel op 104.1FM of live meeluisteren op  
www.zwartewaterfm.nl. 
Alle uitzendingen kunt u ook op een later moment 
terug luisteren via ‘uitzending gemist’ 
op www.zwartewaterfm.nl

Openingstijden ROnd de FeestdAgen

In verband met de feestdagen is het 
gemeentehuis gesloten op:

maandag  27 april  Koningsdag
maandag  4 mei
dinsdag  5 mei  Bevrijdingsdag

OmgEVIngsVErgunnIng
aanVraag OmgEVIngsVErgunnIng
9 april 2020
• Karwij 6, 8281 KS te Genemuiden 

voor het plaatsen van een dakkapel 
• Cellemuiden 30, 8061 RR te Hasselt 

voor het stabiliseren van de fundering van het voorhuis
10 april 2020
• Verkavelingsweg 4, 8061 PK te Hasselt 

voor het uitbreiden van een werktuigenberging 
15 april 2020
• Werkerlaan 5, 8061 RG te Hasselt 

voor het bouwen van een vrijstaande berging 
16 april 2020
• Wolweversgilde 13 te Hasselt 

voor het bouwen van een woning 

Bovengenoemde 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
10 april 2020
• Gennerstraat 6, 8061 JW te Hasselt 

voor het plaatsen van een dakkapel 
14 april 2020
• Stuivenbergstraat 84, 8281 EN te Genemuiden 

voor het bouwen van een schuur/veranda
15 april 2020
• Kapberg 43a, 8281 HM te Genemuiden 

voor het plaatsen van een erfafscheiding 

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 sloop-
meldingen ontvangen:
10 april 2020
• Gennerstraat 6, 8061 JW 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:
• Oude Wetering 118, 8294 PA te Mastenbroek 

voor het oprichten van een mestsilo binnen een 
veeteeltbedrijf; zaaknummer Z2020-00002884

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 
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 
5525 1050).

Hasselt, 22 april 2020

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

tijdelijke VeRkeeRsMAAtRegelen 
tAgWeg geneMuiden
Op woensdag 23 april 2020 plaatst de gemeente 
tijdelijke verkeersmaatregelen op de Tagweg. Er 
worden 4 drempels geplaatst in het noordelijke deel 
van de Tagweg (vanaf de kruising Koppel/Bereklauw 
en tot de Koekoeksberg). De nieuwe situatie wordt 
aangeduid met verkeersborden.

OFFICIËLE 
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