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Openingstijden
LET OP: HET gEmEEnTEHuIs Is aLLEEn  
OP afsPraak TE bEzOEkEn 

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. U kunt ook 
mailen naar balieburgerzaken@zwartewaterland.nl

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

aanslag geMeentelijke belastingen
Maak Het u zelf geMakkelijk
Meld u aan vOOr bericHtenbOX MijnOverHeid
De gemeente Zwartewaterland is aangesloten op Be-
richtenbox. Berichtenbox is uw persoonlijke, beveiligde  
brievenbus op MijnOverheid. Wilt u uw aanslagen ge-
meentelijke belastingen in het vervolg digitaal ontvangen? 
Meld u dan snel aan voor Berichtenbox.
www.zwartewaterland.nl/berichtenbox
in terMijnen betalen via autOMatiscHe incassO
Gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende 
manieren betalen. U kunt het bedrag zelf overmaken of 
een machtiging tot automatische incasso afgeven voor 
betaling in 10 termijnen. Wilt u gebruik maken van 
automatische incasso? Ga dan naar onze website en lees 
hoe u dit kunt regelen.
www.zwartewaterland.nl/incasso

vaststelling besteMMingsplan 
knarrEnHOf HassELT
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland 
maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland 
heeft op 29 oktober 2020 besloten het bestemmingsplan 
Knarrenhof Hasselt vast te stellen. De gemeenteraad heeft 
besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan 
vast te stellen. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in 
een binnenstedelijke transformatie waarbij de locatie van 
de gemeentewerf en het voormalige politiebureau aan het 
Tijlswegje wordt herontwikkeld tot een woonlocatie voor 16 
seniorenwoningen.
InzagE
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 11 november 2020 
gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die 
periode worden ingezien op de website van de gemeente. Ook 
zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl het 
planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.BP0066-VS01.
Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland 
in relatie tot het Coronavirus is de papieren versie van het 
bestemmingsplan, in het gemeentehuis, enkel in te zien op 
afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via T. 14038.
bErOEP
Tegen het besluit tot vaststelling kan van 11 november t/m 23 
december 2020 door belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet 
in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan 
deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek 
moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de 
voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking 
op 24 december 2020, tenzij voor deze datum een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het 
besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

verkeersbesluit
Een verkeersbesluit is genomen voor:
• Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van 

elektrische voertuigen aan de Prinses Margrietstraat 33 te 
Genemuiden (verzenddatum 25-11-2020)

• Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen aan de Bunthaak 72 te Hasselt 
(verzenddatum 25-11-2020)

• Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen aan de Kapberg 44 te Genemuiden 
(verzenddatum 25-11-2020)

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.

vergunningen
slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen
3 november 2020 
• Langestraat 84, 8281 AM te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest

verleende OMgevingsvergunning uitgebreide 
prOcedure
5 oktober 2020
• Hanzeweg 31, 8061 RC te Hasselt voor het oprichten van een 

inrichting voor transportactiviteiten en de op- en overslag van 
stukgoederen en containers 

De beschikking, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken 
liggen met ingang van 12 november 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. 
Gedurende zes weken na bekendmaking kan door belangheb-
benden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een 
zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Recht-
bank Overijssel, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet 
worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Overijssel. 
Het vaststellingsbesluit treedt zes weken na bekendmaking in 
werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit 
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

verleende OMgevingsvergunning
2 november 2020
• Conradsweg 6, 8064 PP te Zwartsluis  

voor het uitbreiden van de opslag/stallingsruimte
• Havenplein 9, 8281 EV te Genemuiden  

voor het verbouwen van de woning 
3 november 2020
• Zwolsedijk 18, 8061 RD te Hasselt voor het oprichten van een 

camping/camperstandplaats voor de duur van 10 jaar 
• Buiten de Enkpoort 52, 8061 HR te Hasselt  

voor het uitbreiden van de berging met een veranda 
• Van Haersoltelaan 3, 8061 EG te Hasselt  

voor het verbouwen en uitbreiden van de woning 
4 november 2020
• De Nieuwesluis 19b, 8064 EA te Zwartsluis  

voor het splitsen van de woning
5 november 2020
• Sportlaan 3, 8281 CM te Genemuiden  

voor het realiseren van een extra uitweg
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.

aanvragen OMgevingsvergunning
29 oktober 2020
• Cellemuiden 21, 8061 RS te Hasselt  

voor het bouwen van een dubbele woning 
2 november 2020
• Van Nahuysweg 83, 8061 EZ te Hasselt  

voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning 
3 november 2020 
• Lijster 13, 8281 GS te Genemuiden voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde van de 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.

Hasselt, 11 november 2020

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



GEMEENTERAAD
RAADsvERGADERiNG
DoNDERDAG 12 NovEMbER 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 12 november zijn: 

• Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding (Grondexploitatie Zevenhont-oost)
• programmabegroting 2021-2024 
• Dashboard 2e kwartaal 2020 sociaal Domein
• Raadsvoorstel uniek leefbaarheidsplan per kern
• Raadsvoorstel vaststelling grondexploitatie Zevenhont-oost

MEER iNfoRMATiE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de vergaderstukken downloaden. 

Hasselt, 11 november 2020 

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

ontwerpvisie lanDschappelijke inpassing 
uiTbREiDiNGEN ZEvENhoNT 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 
27 oktober 2020 de ‘Ontwerpvisie landschappelijke 
inpassing uitbreidingen Zevenhont’ hebben vastgesteld. 
De ontwerpvisie ligt van maandag 9 november 2020 tot en 
met vrijdag 4 december 2020 ter inzage.
iNloopspREEkuuR
In verband met de regels rondom corona is het helaas niet 
mogelijk om een fysieke inloopbijeenkomst te organise-
ren. Om u toch de mogelijkheid te bieden om in gesprek 
te gaan over deze ontwerpvisie, organiseren we een aantal 
gespreksmomenten van maximaal 30 minuten. 
Deze gesprekken zijn zoveel mogelijk digitaal. Indien u 
niet in de gelegenheid bent dit gesprek digitaal te voeren, 
dan kan het gesprek ook fysiek plaatsvinden. Hierbij ne-
men wij uiteraard de coronaregels in acht. 
Voor de gesprekken hebben wij een aantal vaste data gere-
serveerd. U kunt zich bij mevrouw M. Bruinenberg (bereik-
baar onder nummer  T 14 038) aanmelden voor één van de 
gespreksmomenten. U ontvangt na aanmelding informa-
tie over het definitieve tijdsstip. Wij stellen het zeer op prijs 
als u uw vragen voorafgaand aan het gesprek stuurt naar 
m.bruinenberg@zwartewaterland.nl
iNspRAAk
De ontwerpvisie ligt van maandag 9 november 2020 tot 
maandag 7 december 2020 ter inzage. De ontwerpvisie 
landschappelijke inpassing uitbreidingen Zevenhont is in 
te zien op  www.zwartewaterland.nl
U kunt tijdens de ter inzage termijn door middel van een 
zienswijze uw mening geven over de ontwerpvisie. In de 
zienswijze beschrijft u waar u het wel of niet mee eens bent 
en waarom. U kunt uw zienswijze op onderstaande manie-
ren indienen. Indienen per e-mail heeft de voorkeur:
• Een zienswijze per e-mail stuurt u naar:  

info@zwartewaterland.nl met als onderwerp ‘Zienswijze 
Ontwerp visie landschappelijke inpassing uitbreidingen 
Zevenhont’.

• Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar: het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland, t.a.v. I.M. Westhoff, Postbus 23,  
8060 AA Hasselt.

• Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u 
een afspraak maken met mevrouw I.M. Westhoff,  
T. 14 038.


