
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

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

geen MOgelijkHeid OM 
reisdOcuMenten aan te 
vragen Op vrijdag 30 juli
Op 2 augustus 2021 wordt een nieuw model van de 
Nederlands identiteitskaart ingevoerd. Personen van 
12 jaar en ouder moeten ook voor de identiteitskaart 
vingerafdrukken laten opnemen. In verband met 
de voorbereidende werkzaamheden is het hierdoor 
niet mogelijk om op 30 juli een paspoort of 
identiteitskaart aan te vragen. Meer informatie zie 
www.rijksoverheid.nl

inTrEkkEn rEgisTEr 
geMeenscHappelijke regelingen 
geMeente zwartewaterland 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 
van de Gemeentewet, bekend dat het College op 6 juli 2021 
het Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente 
Zwartewaterland heeft ingetrokken. 
Het Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente 
Zwartewaterland treedt per 1 juli 2021 uit werking. Het 
intrekkingsbesluit Register Gemeenschappelijke Regelingen 
Gemeente Zwartewaterland is op 8 juli 2021 gepubliceerd in het 
Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland 
en is te raadplegen op www.Overheid.nl in de rubriek Officiële 
Bekendmakingen.

anterieure OvereenkOMst 
zevenHOnt zuid
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij op 6 mei 2021 met de besloten vennootschap Condor 
Constructions B.V. een anterieure overeenkomst als bedoeld 
in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, 
gericht op de realisatie van een tapijtfabriek ter grootte van 
circa 15 ha netto in combinatie met de aanleg van een rotonde 
op de Nieuwe Weg (N759). De overeenkomst heeft betrekking 
op de percelen kadastraal bekend gemeente Hasselt, sectie G, 
de (gedeeltelijke) nummers G1215, G1216, G9, G564, G562, 
G3, G732, K168, G828

TErinzagELEgging
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst 
ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
voor een ieder gedurende zes weken ter inzage, van donderdag 
8 juli 2021 tot en met woensdag 18 augustus 2021. De zakelijke 
beschrijving van de overeenkomst is gedurende openingstijden 
in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de 
Telvorenstraat 2 te Hasselt.

OMgevingsvergunning 
Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
•  Hendrik van Viandenplein 6, 8061 CX te Hasselt  

voor het wijzigen van het bedrijf, zaaknummer Z2021-
00007883

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 Acti-
viteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen 
of beroep instellen. Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf 
heden gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaak-
nummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst IJssel-
land (tel. 088 525 1050).

slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
6 juli 2021
•  De Nieuwesluis 90,  8064 ED te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest 

aanvragen OMgevingsvergunning
2 juli 2021
•  Klein Lageland 1c, 8064 AP te Zwartsluis  

voor het verbouwen van de woning 
5 juli 2021
•  Tureluur 50, 8281 EZ te Genemuiden  

voor het bouwen van een garage 
6 juli 2021
•  Jan van Arkelstraat 24, 8281 AC te Genemuiden  

voor het bouwen van een kapsalon en een veranda  
met berging 

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
1 juli 2021
•  De Grote Kranerweerd 2, 8064 PE te Zwartsluis  

voor het renoveren en herbestemmen van het bestaande 
bedrijfsgebouw 

5 juli 2021
•  Kruisstraat 8, 8281 BA te Genemuiden  

voor het wijzigen van de dakkapellen en wijzigen van  
de ingang 

•  Doornstraat 8, 8061 ZR te Hasselt  
voor het plaatsen van een overkapping 

•  Jan van Nassaustraat 7, 8281 ZC te Genemuiden  
voor het verhogen van de uitbouw en 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.

Hasselt, 14 juli 2021

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

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

elektrische voertuigen aan de Kabel t.h.v. nummer 83 te 
Genemuiden (verzenddatum 14 juli 2021)

 
Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde 
datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
echter niet. Voor andere vragen en/of opmerkingen kunt u contact 
opnemen met het team Verkeer via T. 14 038.

14 juli 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, te vinden  
via www.officielebekendmakingen.nl. 


