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

Openingstijden
Het gemeentehuis is van maandag t/m donderdag 
geopend van 08.30 - 16.30 uur. Op vrijdag van 
08.30 - 12.30 uur. 
De balies burgerzaken zijn op maandag geopend van 
08.30 - 19.00 uur (aangiften geboorte /overlijden en 
vestiging buitenland tot 15.30 uur) 
en van dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. 

Grof TuInafval GraTIs InlEvErEn
Dit voorjaar kunt u op 3 zaterdagen gratis uw grof 
tuinafval inleveren. 

inleverdata
• Zaterdag 14 maart
• Zaterdag 28 maart (compostdag)
• Zaterdag 11 april

InlEvErlocaTIEs
firma Wolfshagen
Wolfshagenweg 2A Hasselt 
Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur

Milieubrengstation rova Zwolle 
Rijnlandstraat 2, Zwolle
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval 
die u brengt. De service is alleen voor particulieren 
en u moet zich kunnen legitimeren als inwoner van 
de gemeente Zwartewaterland.

verwijder uw vaartuig vOOr 1 april!
Het maaiseizoen begint binnenkort. Ligt uw boot of 
ander obstakel in het openbaar groen bij het water? 
Haal deze dan op zijn laatst op woensdag 1 april 2020 
weg op of meer het vaartuig af in het water. Zo ontstaat 
er geen hinder bij de maaiwerkzaamheden. Ook boten 
die geheel of voor een deel onder water liggen, moet u 
voor deze datum verwijderen.

vaartuigen wOrden vanaf 2 april 
verwijderd
Vaartuigen die na 1 april nog niet zijn verwijderd 
worden afgevoerd. U kunt uw eigendom dan tegen 
betaling van de verwijderingskosten (€75) weer 
ophalen. Wanneer de eigenaar zich niet meldt, 
wordt het vaartuig verkocht of vernietigd. Eventueel 
ontvangen koopsommen vervallen dan aan de 
gemeente Zwartewaterland.

aanvraaG onThEffInG paasvuur
Wanneer u van plan bent om met Pasen (12 en 13 april 2020) 
een vuur te ontsteken, dan moet u hiervoor een ontheffing 
aanvragen. Het indienen van uw aanvraag kan volledig digitaal 
op www.zwartewaterland.nl/ontheffing-stookverbod. 

U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij de receptie 
in het gemeentehuis. Uw aanvraag moet uiterlijk 27 maart 
2020 bij ons binnen zijn. Aanvragen die later binnenkomen 
nemen wij niet meer in behandeling. Meer informatie op 
www.zwartewaterland.nl/ontheffing-stookverbod of bij de 
Eenheid  Beheer, Team Veiligheid, T 14 038.

vaststelling Beleidsregels Jeugdhulp 
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zwartewaterland maakt, met toepassing 
van artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat het 
College op 25 februari 2020 de Beleidsregels Jeugd 
heeft vastgesteld. Tegelijkertijd zijn de Beleidsregels 
Jeugd gemeente Zwartewaterland 2018 ingetrokken. 

De Beleidsregels Jeugd 2020 treden op 1 januari 2020 
in werking. De Beleidsregels Jeugd zijn 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.

vErkEErsbEsluIT
 Een verkeersbesluit is genomen voor:
• Het plaatsen van een verkeersbord 

Gehandicaptenparkeerplaats met kenteken G-036-RR 
nabij de woning Achterweg 11, 8281 AT te Genemuiden 
(verzenddatum 3 maart 2020)

Gedurende een termijn van zes weken na verzenddatum 
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.

oMGEvInGsvErGunnInG
aanvraaG oMGEvInGsvErGunnInG
27 februari 2020
• Groot Lageland 39, 8064 AM te Zwartsluis  

voor het bouwen van een schuur 
28 februari 2020
• Brouwersgracht 6, 8061 GM te Hasselt  

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
2 maart 2020
• Steltenberg 16, 8281 HL te Genemuiden  

voor het bouwen van een woning 
• Wolweversgilde 27 te Hasselt  

voor het bouwen van een woning 
5 maart 2020
• Wolweversgilde 31 te Hasselt  

voor het bouwen van een woning
De aanvragen zijn in te zien in het gemeentehuis op werkdagen 
van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak). 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
28 februari 2020
• Gaffel 98, 8061 LC te Hasselt  

voor het plaatsen van een dakkapel 
3 maart 2020
• Fazant 77, 8281 GM te Genemuiden  

voor het verbreden van de uitweg
• Zomerdijk 50, 8064 XE te Zwartsluis  

voor het vergroten van de 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.

Hasselt, 11 maart 2020

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

vErsTopTE rIolErInG
Is uw riolering verstopt? Loopt het water niet meer goed 
weg? Dan is de rioolaansluiting van uw woning of bedrijf 
waarschijnlijk verstopt. Geef het probleem door aan 
de gemeente met het digitale meldingenformulier op 
www.zwartewaterland.nl/riolering. U vindt hier ook 
meer informatie over de gang van zaken. Telefonisch 
melden kan via T. 14 038.

vaartweg (n377) 
van 25 t/m 28 maart 
afGEsloTEn
De Vaartweg (N377) is vanaf 25 maart 3 dagen 
afgesloten in verband met aanpassing bij 
Zandvoortweg/ Terwee. De afsluiting gaat in op 
woensdagavond 25 maart om 19.00 uur. Tot en met 
zaterdagavond 28 maart circa 23.30 uur wordt er 24 
uur per dag gewerkt. De Vaartweg is in die periode 
afgesloten voor al het verkeer.
 
Omleidingen 
Verkeer vanaf de Lichtmis richting Hasselt wordt vanaf 
de Lichtmis omgeleid via Zwolle. Verkeer richting de 
Lichtmis wordt via Zwartsluis en Meppel omgeleid. 
Verkeer van en naar Terwee kan gebruikmaken van 
een tijdelijke ontsluiting via Hasselt om de Weede. 

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



GEMEENTERAAD
VERGADERiNG VAN DE RAAD

iNspREkEN
Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken op 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 aanvang van de raadsvergadering, 
echter bij voorkeur voor 10.00 uur op de dag van de 
raadsvergadering. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@
zwartewaterland.nl.

RAADsVERGADERiNG 12 MAART 2020 
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 
donderdag 12 maart 2020, aanvang 19.30 uur, in het 
gemeentehuis in Hasselt. 

De bespreekpunten op 12 maart zijn: 
• Bespreken (aangevuld) coalitieakkoord
• presentatie wethouder en verslag commissie 

benoembaarheid wethouder
• Onderzoek geloofsbrieven van nieuw te benoemen 

raadslid
• Benoeming raadslid
• Raadsvoorstel Ambities Omgevingsvisie 

Zwartewaterland 
In januari 2018 is het plan van aanpak voor de 
Omgevingsvisie Zwartewaterland vastgesteld. Daarin 
zijn de verschillende processtappen om te komen tot de 
omgevingsvisie opgenomen. Een van die stappen was 
het vaststellen van de hoofdopgaven en deelgebieden. 
Deze hoofdopgaven zijn vastgesteld in november 2018 
en vervolgens zijn tijdens de ontmoetingen in het 
voorjaar van 2019 de hoofdopgaven per deelgebied 
uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een aantal ambities en 
afwegingen daarbij. Per ambitie is aangegeven wat 
de ambitie inhoudt, wat er over opgehaald is bij de 
ontmoetingen en een beschrijving van de context.  

Het college van B&W stelt de raad voor deze ambities 
vast te stellen, zodat ze daarna verwerkt kunnen worden 
in de Omgevingsvisie Zwartewaterland. 

• raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke 
regeling omgevingsdienst ijsselland 
Door de invoering van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra) moet de 
Gemeenschappelijke regeling (GR) worden geactiveerd. 
De rechtspositie van ambtenaren verandert, waardoor 
de GR vanaf 1 januari 2020 niet meer actueel is. Het 
college van B&W stelt de raad voor om in te stemmen 
met deze wijziging.

• Raadsvoorstel Actuele regelgeving (intrekken van 
verouderde verordening) 
Het college van B&W stelt de raad voor om vier 
verouderde verordeningen in te trekken omdat deze 
niet meer actueel zijn het betreft: 
-Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen. 
-Verordening subsidiering godsdienstonderwijs en 
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare 
basisscholen. 
-Bijzondere subsidieverordening Ouderen, 
Gehandicapten en Hulp- en Zorgbehoevenden 
gemeente Zwartewaterland 2007. 
-Bijzondere subsidieverordening kunst, cultuur en 
recreatie gemeente Zwartewaterland 2007.

• Geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 12 december 2019) 
Brief college, d.d. 21 november 2019 over 
Leefbaarheidsplannen: vervolgproces, planning en 
gespreksmatrix inwonersinitiatieven .

• Geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 23 januari 2020) 
Brief aanpassingen minimabeleid van 17 december 
2019 over aanpassingen minimabeleid. 
Brief college van 9 januari 2020 over 
Arbeidsparticipatie. 
Beantwoording art. 40-vragen CU over onveilige 
situatie voor fietsers bij Zwartewaterbrug Hasselt.

MEER iNfORMATiE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. De stukken kunnen ook 
worden ingezien in het gemeentehuis (ma. tot en met do.)

planninG raaDsbijeenkomsten
19 maart 20.00 uur: ROVA en Huisvesting 
arbeidsmigranten

Hasselt, 11 maart 2020 

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