
 

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.

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

HET gEmEEnTEHuis is gEsLOTEn OP 
de vOlgende dagen:

• donderdag 13 mei - Hemelvaartsdag
• vrijdag 14 mei
• Maandag 24 mei - Tweede Pinksterdag

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

gewijzigde 
afvalinzaMeling 
Met HeMelvaartsdag en 
tweede pinksterdag
Op Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) en op Tweede 
Pinksterdag (maandag 24 mei) worden geen afval en 
grondstoffen ingezameld in de gemeente Zwartewater-
land. De containers worden op een andere dag geleegd.

• De afvalinzameling van donderdag 13 mei vindt 
plaats op zaterdag 15 mei.

• De afvalinzameling van maandag 24 mei vindt plaats 
op zaterdag 22 mei. Let op, dit is de zaterdag vóór 
Tweede Pinksterdag.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt 
ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de 
container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de 
straat neer te zetten. 

gewijzigde Openingstijden
Het ROVA-Klantcontactcentrum en het milieubrengsta-
tion aan de Rijnlandstraat 2 in Zwolle zijn op donderdag 
13 mei en maandag 24 mei gesloten. 

blijft u OOk Op de HOOgte via de rOva-app?
Via onze ROVA-app kunt u altijd de juiste inzameldagen 
terugvinden. Zelfs de gewijzigde inzameldagen rond de 
feestdagen. Het mooie van de ROVA-app is dat u een 
melding kunt instellen, zodat u vooraf een herinnering 
krijgt wanneer wij langskomen om uw afval op te halen. 
De actuele inzameldagen vindt u daarnaast ook nog 
op www.rova.nl/inzamelkalender. De ROVA-app is te 
downloaden in de Apple Appstore of de Google Play Store.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcen-
trum, telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. 
Het ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkda-
gen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterda-
gen van 10.00 tot 15.00 uur.

OMgevingsvergunning
aanvraag OMgevingsvergunning
30 april 2021
• Verkavelingsweg 7, 8061 PJ te Hasselt  

voor het bouwen van een woning
3 mei 2021
• De Kleine Kranerweerd te Zwartsluis  

voor het bouwen van een bedrijfshal 
• Hendrik van Viandenplein 1, 8061 CX te Hasselt  

voor het plaatsen van een carport/terrasoverkapping 
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
29 april 2021
• Boerweg 6a, 8061 PH te Hasselt  

voor het omzetten van de tweede bedrijfswoning naar een 
plattelandswoning 

30 april 2021
• Stroombeek 53, 8064 JA te Zwartsluis  

voor het vergroten en verhogen van de garage 
• Westerkaai 8, 8281 BG te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de verdieping en zolder
• Lus 57, 8281 NV te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de woning 
• Kooistuk 12 en 14, 8061 AT te Hasselt  

voor het plaatsen van een puntdak op het schuurtje en het 
realiseren van een overkapping 

• Industrieweg 5a, 8061 RB te Hasselt voor het bewonen van 
een bedrijfspand t.b.v. het gevestigde bedrijf 

• Kamperzeedijk 111, 8281 PD te Genemuiden  
voor het wijzigen van eerder verleende vergunning, het 
betreft het wijzigen van de kleur van de gevelsteen

• Randweg 15, 8061 RW te Hasselt  
voor het bouwen van een kap voor de opslag van pallets

• Katoenstraat 7-1, 8281 JZ te Genemuiden  
voor het aanbrengen van gevelreclame en opslag op het 
terrein 

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.

slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
30 april 2021
• Zwolsedijk 6, 8061 RD te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest en het uitvoeren van 
sloopwerkzaamheden

Hasselt, 12 mei 2021

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

wegsleepverOrdening 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 
grond van artikel 125 van de Gemeentewet en art. 170 van 
de Wegenverkeerswet gebruik hebben gemaakt van hun 
bevoegdheid tot het wegslepen van het volgende voertuig:
  

Het voertuig is op 6 mei 2021 weggesleept op basis van 
de Wegsleepverordening gemeente Zwartewaterland. De 
eigenaar van bovengenoemd voertuig kan niet worden 
achterhaald. De rechthebbende kan, na betaling van de 
kosten verbonden aan het verwijderen en het bewaren, 
de aanhangwagen terugkrijgen. Het kostenbedrag wordt 
vastgesteld overeenkomstig artikel 4 van de wegsleepver-
ordening Zwartewaterland.
 
Wij roepen de eigenaar of houder van het voertuig op deze 
binnen dertien weken na publicatie van deze bekendmaking 
bij de gemeente Zwartewaterland te melden. Op grond 
van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht kan 
het voertuig worden verkocht wanneer de rechthebbende 
zich niet meldt binnen een termijn van dertien weken na 
de opslag. De termijn van dertien weken geldt niet als er 
een duidelijke onevenredigheid bestaat tussen de geringe 
waarde van het voertuig en de kosten van bestuursdwang. 
Er kan dan eerder tot verkoop worden overgegaan. Mocht 
verkoop niet mogelijk blijken, dan kan het voertuig zo nodig 
worden vernietigd. Deze periode gaat in op woensdag 12 
mei 2021.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Toezicht & 
Handhaving, via het telefoonnummer 14 038. Tegen dit 
besluit kan bezwaar worden gemaakt. Meer informatie op 
www.zwartewaterland.nl/bezwaarschrift

12 mei 2021 

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



GEMEENTERAAD
RAADsvERGADERiNG
DoNDERDAG 20 MEi 19.30 uuR

AlGEMEEN
In verband met de coronamaatregelen zal deze vergadering 
digitaal worden gehouden. De raadsvergadering zal te beluiste-
ren 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 20 mei zijn:

Raadsvoorstel vervolgtraject arbeidsmigranten en beschik-
baar stellen krediet
Door het Rijk, de Provincie, ondernemers, huisvesters, inwoners 
en arbeidsmigranten is gevraagd om met beleid te komen om op 
de korte en voor de langere termijn de situatie te verbeteren voor 
arbeidsmigranten. Hiervoor is een concept-convenant voor huisves-
ting van arbeidsmigranten in de gemeente Zwartewaterland in de 
periode 2021-2036 opgesteld. In dit convenant worden afspraken 
vastgelegd over o.a. het werken met gecertificeerde uitzendbu-
reaus en het opstellen van huisregels. De raad wordt voorgesteld dit 
convenant vast te stellen en hiervoor krediet beschikbaar te stellen. 
raadsvoorstel Jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 
2021 en (ontwerp)begroting 2022-2025 ssC oNs
Sinds 1 januari 2021 is Zwartewaterland toegetreden als partner 
in de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Shared Service Center ONS. Namens het bestuur bieden zij de jaar-
rekening 2020, de begrotingswijzigingen 2021 en de (ontwerp)be-
groting 2022-2025 aan de raad aan. Het college stelt de raad voor in 
te stemmen met deze financiële stukken, zodat de dienstverlening 
van SSC ONS in 2021 en 2022 op het gewenste en noodzakelijke 
kwaliteitsniveau kan worden afgenomen. 

MEER iNfoRMATiE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de ver-
gaderstukken downloaden. 

raaDsinformatiebijeenkomsten 
Dinsdag (LET OP!) 25 mei aanvang 20.00 uur: 
Omgevingsvisie
Donderdag 27 mei aanvang 20.00 uur: Para commerciële 
horeca n.a.v. motie raad d.d. 24 september 2020

Deze informatiebijeenkomsten vinden digitaal plaats. U bent 
in de gelegenheid om mee te luisteren. Het is echter niet 
mogelijk om in te spreken of mee te praten. Wanneer u een 
informatiebijeenkomst digitaal wilt bijwonen, kunt u zich 
hiervoor aanmelden bij de griffie. U ontvangt dan nadere 
gegevens. 
De griffie is het beste te bereiken via griffie@zwartewaterland.
nl, maar bellen kan ook op maandag t/m donderdag via T 14 
038. De griffie ontvangt uw aanmelding graag uiterlijk op de 
dag van de bijeenkomst voor 12.00 uur.

Hasselt, 12 mei 2021

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


