
1 april 2020

GEMEENTERAAD
VERGADERiNG VAN DE RAAD

Alle vergaderingen en (informatie)
bijeenkomsten van de raad zijn  
tot 6 april geannuleerd.

Hasselt, 1 april 2020 

De gemeenteraad van Zwartewaterland, 
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

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

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.

ONTHEffiNGEN 
PAAsVuREN iNGETROkkEN
Met de aangescherpte maatregelen die de 
Rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen, zijn alle bijeenkomsten 
tot 1 juni 2020 verboden. Dit houdt in dat ook de 
paasvuren in onze gemeente niet doorgaan. Eerder 
afgegeven ontheffingen stookverbond worden 
daarmee ingetrokken. 

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

Hasselt: Daniël Mebrahtom Adhanom per 19-02-2020

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.

iNTREkkiNG 
VEROuDERDE VERORDENiNGEN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van 
de Gemeentewet, bekend dat de Raad op 12 maart 2020 de 
volgende verordeningen heeft ingetrokken: 

• Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen.
• Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs en levensbe-

schouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen.
• Bijzondere subsidieverordening Ouderen, Gehandicapten en 

Hulp- en Zorgbehoevenden gemeente Zwartewaterland 2007.
• Bijzondere subsidieverordening kunst, cultuur en recreatie 

gemeente Zwartewaterland 2007.

De verordeningen treden op 2 april 2020 uit werking.
Het raadsbesluit tot intrekking van de verordeningen 
is gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad van 
de gemeente Zwartewaterland en is te raadplegen op  
www.Overheid.nl met de zoekfunctie Postcode 8061 en de 
knop Lokale wet- en regelgeving. Tegen betaling van de kosten 
is in het Gemeentehuis Zwartewaterland een afschrift van de 
regelingen verkrijgbaar.

VERLEENDE OMGEViNGsVERGuNNiNG
20 maart 2020
• Kapberg 2, 8281 HM te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel
• Langestraat 92 en 94, 8281 AN te Genemuiden  

voor het herbouwen van de panden
24 maart 2020
• Pieperweg 3, 8281 PJ te Genemuiden  

voor het realiseren van een boerderijcamping 
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
25 maart 2020
• Lakensnijdersgilde 34 te Hasselt  

voor het bouwen van de helft van een 2-onder-1 kap woning
• Lakensnijdersgilde 36 te Hasselt  

voor het bouwen van de helft van een 2-onder-1 kap woning 
De beschikking, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken 
liggen met ingang van 2 april 2020 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. 
Belanghebbenden kunnen beroep instellen binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking. Het beroepschrift moet worden 
ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. 
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Over-
ijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
sLOOPMELDiNG
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
sloopmeldingen ontvangen:
11 maart 2020
• Dorus Rijkersstraat 22, 8281 DH te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest 
20 maart 2020
• Dokter Baxstraat 25, 8281 ZG te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest
23 maart 2020
• Purperreigerlaan 49, 8064 DB te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest
• Prinses Marijkestraat 1, 8061 JM te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest
24 maart 2020
• Hoogstraat 55, 8061 HB 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:
• Katoenstraat 22 , 8281 JZ te Genemuiden  

voor het starten van een bedrijf voor de opslag en 
werkzaamheden aan bestaande (drijvende) steigers 
(zaaknummer Z2020-00000581)

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).
AANVRAAG OMGEViNGsVERGuNNiNG bEPERkTE MiLiEuTOETs
11 maart 2020
• Nieuwe Weg 12, 8281 PW te Genemuiden  

voor het wijzigen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(het vervangen van de centrifuge voor het indikken van 
zuiveringsslib door een bandindikker, het vervangen van de 
opslag- en doseerinstallatie voor polymeer en het verplaatsen 
van ventilatoren); zaaknummer Z2020-00003882

Deze aanvraag ligt ter inzage. 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.

Hasselt, 1 april 2020
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

OMGEViNGsVERGuNNiNG
AANVRAAG OMGEViNGsVERGuNNiNG
20 maart 2020
• Kaai te Hasselt  

voor het bouwen van de Veerpoort
• Wolweversgilde 7 en 9 te Hasselt  

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

25 maart 2020
• Kokosstraat 20, 8281 JC te Genemuiden  

voor het bouwen van een opslagloods
• Stuivenbergstraat 84, 8281 EN te Genemuiden  

voor het bouwen van een schuur/veranda
26 maart 2020
• Randweg 15-17, 8061 RW te Hasselt  

voor het uitbreiden van de productie- en opslagruimte, het 
dempen van een deel van de insteekhaven, het bouwen van 
een droogkap en het realiseren van een parkeerhaven

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 behan-
delen aanvragen. Belanghebbenden worden in de gelegenheid 
gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen.

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


