
12 februari 2020

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. 

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.

EVEnEmEnTEnVErgunnIng
AAnVrAAg EVEnEmEnTEnVErgunnIng
Bij de burgemeester en/of het college van burgemeester en 
wethouders is de volgende aanvraag ingediend door:
• Buurtvereniging De Moerasvogel voor het organiseren van 

de Wandelvierdaagse van 11 mei t/m 14 mei 2020 in en 
rondom Zwartsluis.

Voor informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen 
met het team Beheer.

Verleende eVenementenVergunning
5 februari 2020
• Wandelvierdaagse van 11 t/m 14 mei 2020 in en rondom 

Hasselt.
Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt 
verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl.

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde 
datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten 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 Beheer.

omgEVIngsVErgunnIng
AAnVrAAg omgEVIngsVErgunnIng
30 januari 2020
• Pieperweg 3, 8281 PJ te Genemuiden  

voor het realiseren van een boerderijcamping 
31 januari 2020
• Langestraat 92 en 94, 8281 AN te Genemuiden  

voor het herbouwen van de panden
2 februari 2020
• Roskam 15, 8061 LW te Hasselt  

voor het uitbreiden van de berging
3 februari 2020
• Kapberg 2, 8281 HM te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel
5 februari 2020
• Wolweversgilde 17 te Hasselt  

voor het bouwen van een vrijstaande 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
3 februari 2020
• De Velde 9, 8064 PH te Zwartsluis  

voor het vervangen van de kapconstructie 
• Roebol 36, 8281 LM te Genemuiden  

voor het renoveren en uitbreiden van de woning
4 februari 2020
• Gaffel 84, 8061 LC te Hasselt voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde
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.

melding ActiViteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit:
• Karst de Langestraat 14, 8281 JA te Genemuiden 

voor het starten van een tapijtbedrijf 
De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit en moet voldoen 
aan de voorschriften in dit besluit. De melding is op afspraak 
vanaf heden gedurende 14 dagen, tijdens de openingstijden in 
te zien in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 in Hasselt.

Hasselt, 12 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

gemeenterAAd
infOrmAtiebijeenkOmst VAn de rAAd
13 februAri 2020:
20.00 uur: Nota van uitgangspunten voor uitbreiding 
industrieterrein Zevenhont
21.00 uur: Verkeersmaatregelen Zwartsluis

Hasselt, 12 februari 2020 

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


