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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. 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. De gemeente neemt deze 
maatregelen uit voorzorg vanwege voorkoming van 
verspreiding van het Corona-virus.

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 Zwartewaterland. 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.

nOTa van uITgangsPunTEn 
uitbreiding bedrijventerrein 
zEvEnHOnT TEr InzagE
De concept Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de 
uitbreidingen van bedrijventerrein Zevenhont ligt 
ter inzage van 11 maart 2020 tot en met 21 april 
2020. In deze periode kunt u uw mening geven via 
een schriftelijke zienswijze. 

inlOOpbijeenkOmst 16 april gaat niet dOOr
De inloopbijeenkomst die op 16 april 2020 stond 
gepland, kan helaas niet doorgaan vanwege de 
corona-crisis. Ook kunnen we voor het einde van 
de ter inzagetermijn van 21 april a.s. geen nieuwe 
bijeenkomst organiseren. Voor de voortgang en 
zorgvuldigheid van het proces, willen wij u graag 
een alternatief bieden voor het stellen van vragen 
over de NvU.

aLTErnaTIEf vOOr HET sTELLEn van vragEn
Heeft u vragen over de Nota van uitgangspunten 
uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont? Dan 
kunt u contact opnemen met dhr. W. Leemreize, 
projectleider via w.leemreize@zwartewaterland.nl.  
Of u kunt bellen/videobellen via WhatsApp via  
t. 06-225 40 413. Samen met u bepalen we welke 
van deze communicatiemethoden, of mogelijk nog 
andere communicatiemethoden, voor u het meest 
geschikt zijn. 

persOOnlijk gesprek mOgelijk Onder 
vOOrwaarden
Wilt u toch graag een persoonlijk gesprek? Dat is 
mogelijk, als u niet ziek bent. U kunt dan contact 
opnemen met dhr. Leemreize. Hij maakt een afspraak 
met u op het gemeentehuis in Hasselt. Uiteraard 
nemen we de corona-regels in acht: 1,5 afstand, niet 
ziek zijn en niet meer dan drie personen per gesprek.

nOTa van uITgangsPunTEn OnLInE Of OP 
PaPIEr InzIEn
U kunt de NvU ook inzien via www.zwartewaterland.
nl/bekendmakingen of op het gemeentehuis. 
Vanwege de corona-crisis is het gemeentehuis alleen 
op afspraak te bezoeken. U kunt telefonisch een 
afspraak maken via T. 14 038.

bekendmaking 
uitschrijving brp
Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen 
(BRP) zijn de adresgegevens van de volgende persoon 
ambtshalve gewijzigd in: ‘Onbekend’.

Zwartsluis: D. Visscher per 24-02-2020 

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 datum 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 ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt 
u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA 
HASSELT.

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
26 maart 2020
• Schaapsteeg 1, 8281 PM te Genemuiden  

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
• Kamperzeedijk 6a, 8281 PG te Genemuiden  

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
1 april 2020
• Glinthuisweg 1, 8061 PN te Hasselt  

voor het verbouwen van de woning 
• Glinthuisweg 1, 8061 PN te Hasselt 

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
2 april 2020
• Wolweversgilde 31 te Hasselt  

voor het bouwen van een woning 
• Wolweversgilde 35 te Hasselt  

voor het bouwen van een 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.

slOOpmelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
sloopmeldingen ontvangen:
26 maart 2020
• Randweg 15-17, 8061 RW te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest en het uitvoeren van 
sloopwerkzaamheden

31 maart 2020
• Brouwersgracht 6, 8061 GM te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest 

melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
meldingen zijn ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Handelskade 11, 8064 DV te Zwartsluis  

voor het starten van een bedrijf voor het (her)stofferen van 
meubels en kussens en het vervaardigen van boottenten en 
dekzeilen (zaaknummer Z2018-00002217)

• Pieperweg 3, 8281 PJ te Genemuiden  
voor het uitbreiden van een melkveehouderij met een 
kleinschalige boerderijcamping (zaaknummer Z2020-
00001982)

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 5525 1050).

Hasselt, 8 april 2020

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

OmgEvIngsvErgunnIng
aanvraag OmgEvIngsvErgunnIng
26 maart 2020
• Gennerstraat 6, 8061 JW te Hasselt  

voor het plaatsen van een dakkapel 
27 maart 2020
• Wolweversgilde 35 te Hasselt  

voor het bouwen van een woning 
• Wolweversgilde 1 en 3 te Hasselt  

voor het bouwen van een 2-onder-1 kap woning en het 
realiseren van uitwegen

30 maart 2020
• Zomerdijk (N334) te Zwartsluis  

voor het aanleggen en renoveren van faunapassages 
• Kapberg 43a, 8281 HM te Genemuiden  

voor het plaatsen van een erfafscheiding 
• Hanzeweg 13, 8061 RC te Hasselt  

voor het bouwen van een wasplaats 

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


