10 maart 2021

OFFICIËLE
BEKENDMAKINGEN
GEMEENTE ZWARTEWATERLAND –
VASTSTELLING NOTITIE REIKWIJDTE
EN DETAILNIVEAU (NRD) UITBREIDINGEN
BEDRIJVENTERREIN ZEVENHONT GENEMUIDEN

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

OPENINGSTIJDEN
LET OP: HET GEMEENTEHUIS IS ALLEEN
OP AFSPRAAK TE BEZOEKEN
GEEN AFSPRAKEN BURGERZAKEN

In verband met de verkiezingen kunnen er in de week
van 15 tot en met 19 maart GEEN afspraken gemaakt
worden voor Burgerzaken.
Uitsluitend voor een aangifte van geboorte of aangifte
van overlijden kunt u een afspraak maken.

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland
maken op grond van artikel 7.9 Wet milieubeheer (Wm) bekend
dat de gemeente bezig is met de voorbereiding van een tweetal
nieuwe bestemmingsplanen: Zevenhont Oost en Zevenhont
Zuid. Beide nieuwe bestemmingsplannen zullen voorzien
in een planologisch-juridische regeling voor de uitbreiding
van het bestaande bedrijventerrein Zevenhont. De nieuwe
bestemmingsplannen zullen een kader vormen voor mogelijke
m.e.r. (-beoordelings)plichtige activiteiten.
INHOUD
De eerste stap in het proces is het opstellen van een Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat beschreven wat in
de MER onderzocht gaat worden en hoe dit gedaan gaat worden.
De NRD heeft als concept van 27 augustus tot en met 1 oktober
2020 voor iedereen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de
inspraakreacties is de NRD op ondergeschikte onderdelen aangepast en is de definitieve versie van de NRD op 2 februari 2021
door het college van de gemeente Zwartewaterland vastgesteld.

PROCEDURE
De definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau is voor iedereen
in te zien via de website van de gemeente Zwartewaterland. Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge
van het coronavirus gelden, liggen geen documenten ter inzage
in het gemeentehuis. U kunt de stukken alleen online inzien onder ondernemen -> vestigen, bouwen en verbouwen -> bestemmingsplannen -> bestemmingsplannen Genemuiden. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om documenten online in te zien, dan
kunt u telefonisch contact met de gemeente opnemen via 14 038.
REAGEREN
Tegen de vaststelling van de NRD staat geen bezwaar of beroep
open.

OMGEVINGSVERGUNNING

SLOOPMELDING
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmeldingen ontvangen:
25 februari 2021
• Langestraat 106, 8281 AN te Genemuiden
voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
BESLUIT VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
1 maart 2021
• Schering 27, 8281 JW te Genemuiden voor het wijzigen van
het kantoorpand en het bouwen van een bedrijfshal
Wij hebben besloten de beslistermijn met toepassing van
artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht met zes weken te verlengen. Voor nadere
inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Vergunningen.

GROF TUINAFVAL GRATIS INLEVEREN

Op drie zaterdagen in het voorjaar kunnen inwoners
van de gemeente Zwartewaterland gratis grof tuinafval
inleveren. De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag
13 maart 2021.
INLEVERLOCATIE
Groenrecycling Wolfshagen
Wolfshagenweg 2A Hasselt
Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
27 februari 2021
• Cellemuiden 16, 8281 PX te Genemuiden
voor het bouwen van een buitenruimte
1 maart 2021
• Zandvoortweg 18, 8061 PB te Hasselt
voor het plaatsen van een pre-mantelzorgwoning
2 maart 2021
• Langestraat 89, 8281 AH te Genemuiden voor het realiseren
van 5 appartementen en het aanpassen van de gevels
3 maart 2021
• Boerweg 6a, 8061 PH te Hasselt voor het omzetten van de
tweede bedrijfswoning naar een plattelandswoning
De 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 februari 2021
• De Grote Kranerweerd 2. 8064 PE te Zwartsluis voor het plaatsen
van overhead-deuren en loopdeuren in bestaande gevels
• Cellemuiden 5, 8281 PX te Genemuiden
voor het plaatsen van een dakkapel
• De Meent 3, 8061 BT te Hasselt
voor het plaatsen van een dakkapel
1 maart 2021
• Wycher van Russellstraat 31, 8061 CP te Hasselt voor het
realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning
2 maart 2021
• Stenendijk 8, 8061 HP te Hasselt
voor het kappen van twee bomen
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.
Hasselt, 10 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

GEMEENTERAAD
RAADSVERGADERING

DONDERDAG 11 MAART 19.30 UUR

ALGEMEEN
In verband met de coronamaatregelen zal deze vergadering digitaal worden gehouden. De raadsvergadering zal te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook worden gestreamd en
is te volgen via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering.

INSPREKEN
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een
onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan
de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is
mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.
nl. Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een
passende oplossing worden gezocht om in te spreken tijdens
een raadsvergadering. Dit kan zowel digitaal zijn als fysiek op
het gemeentehuis.

DE BESPREEKPUNTEN OP 11 MAART ZIJN:
• Raadsvoorstel Buitenruimteplan bewegen, ontmoeten,
spelen en sporten;
• Brief college van 27 januari 2021 over
Woonbehoefteonderzoek;
• Brief college van 18 januari 2021 over Schetsontwerp 45
sociale huurwoningen ‘De Meente’.

MEER INFORMATIE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de
vergaderstukken downloaden.
Hasselt, 10 maart 2021
De gemeenteraad van Zwartewaterland,
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

