
 

 

Openingstijden
U kUnt het gemeentehUis alleen  
op afspraak bezoeken

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 voor 
diverse diensten van burgerzaken, maar ook bij 
belastingen en vergunningen kunt u steeds vaker 
zaken online afhandelen.  

Ga naar www.zwartewaterland.nl en voer de 
dienst die u wilt afnemen in op de zoekbalk. U ziet 
dan snel of dit ook voor u geldt. 

VOOr een bezOek aan de publieksbalies 
mOet u altijd VOOraf een afspraak maken 
Ook als u bijvoorbeeld een paspoort komt afhalen. 
Maak voor de diensten van burgerzaken een 
afspraak via www.zwartewaterland.nl/afspraak.  

Voor de overige diensten, bijvoorbeeld het inzien 
van een vergunning of plan, kunt telefonisch via  
t. 14 038 een afspraak maken. 

heeft u een afspraak? zorg dan dat u op de 
afgesproken tijd aanwezig bent.  

t.  14 038
e.  info@zwartewaterland.nl
i.   www.zwartewaterland.nl

evenementenvergUnning 

Verleende eVenementenVergunning
De burgemeester van de gemeente Zwartewaterland heeft een 
vergunning verleend voor een evenement (artikel 2:25 van de 
Algemene plaatselijke verordening) aan:

• Gemeente Zwartewaterland voor het organiseren van de 
biestemerk, bestaande uit de kermis op het Havenplein te 
Genemuiden van 13 tot en met 19 oktober 2021 (m.u.v. 17 ok-
tober) en de jaarmarkt op 19 oktober van 8.00 tot 17.00 uur in 
het centrum van Genemuiden (verzonden: 12 oktober 2021).

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt 
verwezen naar de website https://melvin.ndw.nu/public.

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestel-
de datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge-
meester en wethouders. 

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter 
niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van be-
sluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het 
team vergunning, eenheid beheer.

nieuwe textiel- 
inzamelaars gezocht 
Voor de periode 2022-2024 zoeken wij nieuwe textiel- 
inzamelaars voor de gemeente Zwartewaterland. 
Organisaties die hiervoor interesse hebben kunnen 
nu zich aanmelden.

Vier nieuwe inzamelaars VOOr 2022-2024
De overeenkomsten met de huidige textielinzame-
laars lopen eind 2021 af en mogen niet meer verlengd 
worden. Eind 2021 wordt een keuze gemaakt voor 
maximaal vier nieuwe textielinzamelaars voor de pe-
riode 2022-2024. Heeft uw organisatie interesse om 
in de gemeente Zwartewaterland textiel op te halen? 
Geef dit dan uiterlijk 1 november 2021 door via het 
webformulier op www.zwartewaterland.nl/textiel.

lOting en VOOrwaarden
Als er zich meer dan vier organisaties melden vindt 
er een loting plaats. Aanvragers voor een Zwartewa-
terlands lokaal doel krijgen hierbij voorrang op orga-
nisaties met andere en/of landelijke doelstellingen. 
Een lokaal doel is een charitatief doel waarbij de op-
brengsten hoofdzakelijk ten goede komen aan de in-
woners van de gemeente Zwartewaterland.

Inzamelende organisaties moeten door de Nederland-
se Staat zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) en beschikken over een keurmerk van 
het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF-keurmerk).

vragen of meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen 
via duurzaamheid@zwartewaterland.nl. Voor alle re-
gels rondom inzameling verwijzen we u naar de beleids-
regels op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ 
CVdr662401/1

omgevingsvergUnning

aanvraag omgevingsvergUnning
30 september 2021
•  Roskam 29, 8061 LW te Hasselt  

voor het plaatsen van een dakkapel
•  Plas dras weidevogelreservaat ‘De Stouwelanden’ te 

Zwartsluis  
voor het plaatsen van windwatermolen, aanleggen van 
greppels, greppeldammen, gronddammen en een stuwput, 
het vernieuwen van de duikers en het afzetten van een boom

1 oktober 2021
•  Oppen Swolle te Zwartsluis  

voor het realiseren van een mestzak 
5 oktober 2021
•  Klaas Benninkstraat 53, 8281 ZW te Genemuiden  

voor het verhogen van de kap van de woning 

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?
U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken op 
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Hiervoor kunt u een afspraak 
maken door te bellen met de gemeente via t. 14 038.

Verleende OmgeVingsVergunning
5 oktober 2021
•  De Meent 39, 8061 BT te Hasselt  

voor het plaatsen van 2 dakkapellen 
6 oktober 2021
•  Koekoeksberg 24, 8281 HK te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel

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:
27 september 2021
•  Randweg 7, 8061 RW te Hasselt  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest 

28 september 2021
•  Schering 31, 8281 JW te Genemuiden  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden 

melding aCtiViteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
•  Oude Wetering 140, 8294 PB te Mastenbroek  

voor het oprichten van een werktuigenberging en stro- en 
ruwvoeropslag, zaaknummer Z2021-00011291

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en 
moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit. 
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen 
of beroep instellen. Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden 
gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknummer, 
contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 
525 1050).

Hasselt, 13 oktober 2021

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

13 oktober 2021

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

De berichten op deze pagina publiceren we 
als extra service, hier kunt u geen rechten aan 
ontlenen. De officiële bekendmakingen kunt u 
vinden in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl. 



GEMEENTERAAD
VERGADERiNG VAN DE RAAD
AlGEMEEN
In verband met de coronamaatregelen kunt u de 
vergaderingen van de raad nog niet fysiek bijwo-
nen. De raadsvergadering is uitsluitend toeganke-
lijk voor leden van de raad, insprekers en de pers. 
Dit geldt voor raadsvergaderingen, maar ook voor 
informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten van de 
raad zullen worden gestreamd en zijn te volgen via: 
www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering. 

iNspREkEN RAADsVERGADERiNG 14 okTobER
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken 
over een niet geagendeerd onderwerp, 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. 

op DE AGENDA VAN 14 okTobER sTAAN DE 
VolGENDE bEspREEkpuNTEN:

Raadsvoorstel het ongewijzigd vaststellen van het 
ontwerp ‘paraplubestemmingsplan Wonen’
In september 2020 heeft de gemeenteraad een voorbe-
reidingsbesluit ‘Wonen’ genomen. Hiermee wil de raad 
meer grip houden op de huisvesting van onder andere 
arbeidsmigranten om de druk op de woningmarkt en 
eventuele overbewoning en/of overlast te voorkomen. Het 
ontwerp ‘paraplubestemmingsplan wonen’ heeft ter inza-
ge gelegen en hier zijn geen zienswijzen op ingebracht. 

Het vaststellen van het bestemmingsplan is de laatste 
stap in de procedure. De raad wordt voorgesteld hiermee 
in te stemmen zodat er een actueel planologisch kader is 
voor de huisvesting van arbeidsmigranten.  

Raadsvoorstel Rioleringsplan Zwartewaterland 2022 
tot en met 2026
Gemeenten hebben een zorgplicht voor de inzameling van 
stedelijk afval-, hemel- en grondwater. De wijze waarop 
een gemeente daar invulling aan geeft wordt weergege-
ven in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het college 
stelt de raad voor in te stemmen met het Rioleringsplan. 

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

Hasselt, 13 oktober 2021

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