
14 oktober 2020

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

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

Vermeld uw naam, geboortedatum, telefoonnummer 
en waarvoor u een afspraak wilt maken. Dan bellen wij 
u zo snel mogelijk om een afspraak te maken. 

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

Hulp bij financiën 
Heeft u moeite om rond te komen? Denkt u op korte 
termijn de huur niet meer te kunnen betalen? Of heeft 
u vragen over de toeslagen van de belastingdienst? 
Schulden en onzekerheden zijn vaak aanleiding voor 
stress. Als u er zelf niet meer uitkomt, kunt u gebruik 
maken van onze dienstverlening.

nEEm cOnTacT OP
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is 
er op dit moment geen fysiek inloopspreekuur in het 
gemeentehuis. Neem daarom altijd eerst telefonisch 
contact op. U kunt uw vragen dan meteen telefonisch 
stellen maar een afspraak maken is ook mogelijk. 
Neem contact op via: 038-3853093.

verleende OntHeffing apv 
Met betrekking tOt geluidHinder
8 oktober 2020
Provinciale weg N331 en de N334 te Zwartsluis voor het uitvoe-
ren van werkzaamheden buiten de dagperiode 
de locaties aan de hoofdrijbaan van de N331 en N334 zijn: 

• N331 hoofdrijbaan tussen km 14,100 en km 14,640 
(rotonde De Grote Kranerweerd tot de kruising De 
Nieuwesluis);

• N331 hoofdrijbaan tussen km 14,640 en km 14,850 
(kruising De Nieuwesluis tot halverwege inritten Hotel 
Zwartewater);

• N331 hoofdrijbaan tussen km 14,850 en km 15,142 
(halverwege inritten Hotel Zwartewater tot voorbij de inrit 
busstation) en N334 hoofdrijbaan tussen km 0,013 en km  
0,107 (rotonde N331/N334 tot voorbij kruising Nieuweweg);

• N331 hoofdrijbaan tussen km 15,142 en km 16,000 (inrit 
busstation tot voorbij de rotonde Westeinde).

• N334 hoofdrijbaan tussen km 0,013 en km 0,250 
(vanaf kruising Nieuweweg tot halverwege kruising 
Berkenlaan);N334 hoofdrijbaan tussen km 0,250 en km 
1,062 (kruising Berkenlaan tot de komgrens.

Toelichting: De aanvraag heeft betrekking op geluidhinder 
buiten de reguliere werktijden. De werkzaamheden vinden 
plaats in de avond en nacht van maandag 12 oktober 2020 vanaf 
19.00 tot uiterlijk 07.00 uur de volgende ochtend tot uiterlijk 
18 december 2020, met uitsluiting van de vrijdagavond, 
zaterdagavond en zondagavond.

Gedurende een termijn van 6 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.

InsPraak 
vOOrOntwerpbesteMMingsplan 
gLInTHuIswEg 17 En 17a, gEnnE
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewater-
land maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1. van 
het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er een bestem-
mingsplan wordt voorbereid voor een herontwikkeling in het 
buurtschap Genne. 

Het bestemmingsplan regelt het wegbestemmen van de 
bedrijven op de percelen Glinthuisweg 17 en 17a. Alle 
landschapsontsierende (agrarische) bedrijfsbebouwing wordt 
gesloopt. Ter compensatie van de te slopen bedrijfsbebouwing 
regelt het bestemmingsplan dat op beide voormalige 
bedrijfskavels elk twee nieuwe burgerwoningen gebouwd 
mogen worden. Beide voormalige bedrijfswoningen worden 
herbestemd tot burgerwoningen. Bij dit bestemmingsplan 
wordt de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving toegepast. 

Van 14 oktober tot en met 25 november 2020 ligt het 
voorontwerp bestemmingsplan voor een ieder ter inzage. 
De papieren versie ligt in de genoemde periode ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis in Hasselt tijdens 
openingstijden. Pdf-documenten van het bestemmingsplan 
zijn in te zien op de website van de gemeente. 

Gedurende de inspraakperiode is het mogelijk om mondeling 
of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen bij het 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland. Het adres is: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. 
Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen 
via T. 14038.

verkeersbesluit
Een verkeersbesluit is genomen voor:

• Het plaatsen van een verkeersbord 
Gehandicaptenparkeerplaats met kenteken 39-LBL-6 nabij 
de woning Stuivenbergstraat 48, 8281 EM te Genemuiden 
(verzenddatum 8 oktober 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
verleende OMgevingsvergunning
2 oktober 2020
• Wolweversgilde 25, 8061 DL te Hasselt  

voor het bouwen van een woning 
• Wolweversgilde 29, 8061 DL te Hasselt  

voor het bouwen van een woning
• Wolweversgilde 33, 8061 DL te Hasselt  

voor het bouwen van een woning
• Torenwachter 1 t/m 37 (oneven) en 2 t/m 38 (even), 8061 DP 

te Hasselt voor het bouwen van 38 appartementen en het 
realiseren van een uitweg 

6 oktober 2020
• Hasselterdijk te Genemuiden  

voor het legaliseren en uitbreiden van het gemeentedepot 
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
1 oktober 2020
• Prinses Beatrixstraat 57, 8281 CB te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel 
2 oktober 2020
• Langs de Nieuwe Weg te Genemuiden  

voor het realiseren van een zonnepark 
5 oktober 2020
• Buiten de Enkpoort 52, 8061 HR te Hasselt  

voor het uitbreiden van de berging met een veranda 
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.

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



Ontwerpbeschikking aanvraag 
Omgevingsvergunning
• Nieuwe Weg 12, 8281 PW te Genemuiden  

voor het realiseren van een zonnepark  
De gemeenteraad heeft een ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) afgegeven.
Het ontwerpbesluit, de vvgb en de aanvraag liggen op afspraak 
met ingang van 15 oktober 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 de termijn van de ter inzage legging kan een ieder 
zienswijzen, bij voorkeur schriftelijk, omtrent het voornemen 
naar voren brengen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Zwartewaterland. Ook bestaat de mogelijkheid 
mondelinge zienswijzen, na telefonische afspraak, in te dienen. 
Na de termijn van de ter inzage legging zal de definitieve 
besluitvorming plaatsvinden.

beschikking maatwerkvOOrschriften reguliere 
prOcedure
6 oktober 2020
• Randweg 15-17, 8061 RW te Hasselt  

voor het vaststellen van maatwerkvoorschriften over de 
toegestane geluidsniveaus; zaaknummer Z2020-00004457

Wanneer u de documenten in wilt zien kunt u, onder vermelding 
van het zaaknummer, contact opnemen met de Omgevings-
dienst IJsselland (tel. 088 525 1050). Desgewenst kunt u de 
documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen 
bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van het 
zaaknummer.
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 van Zwartewaterland. 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:
5 oktober 2020
• Streukelerstraat 48, 8061 ZE te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest 
6 oktober 2020
• Streukelerstraat 46, 8061 ZE te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest

Hasselt, 14 oktober 2020

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


