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Openingstijden  
LET OP: HET gEmEEnTEHuIs Is aLLEEn 
OP afsPraak TE bEzOEkEn
Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken. 
Ook burgerzaken werkt alleen op afspraak. De 
avondopenstelling burgerzaken op maandagavond 
komt tot nader bericht te vervallen. De gemeente 
neemt deze maatregelen uit voorzorg vanwege 
voorkoming van verspreiding van het Corona-virus.

Wilt u een paspoort of rijbewijs aanvragen of komt 
u voor één van de andere diensten? Maak dan 
telefonisch een afspraak via T. 14 038. 

Stel uw bezoek aan het gemeentehuis uit als het niet 
dringend is. Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u 
op de afgesproken tijd aanwezig bent. We plannen 
namelijk strak in om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen. 

actuele informatie over het coronavirus van de 
ggd en op Zwartewaterfm
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en op 
www.ggdijsselland.nl.

Radiouitzending Zwartewaterfm
Burgemeester Bilder geeft op werkdagen 
tussen 19:00 en 20:00 uur in de uitzending op 
Zwartewaterfm een update over de stand van zaken 
in Zwartewaterland. U kunt dit beluisteren via 
frequentie: 107.3FM, op de kabel op 104.1FM of live 
meeluisteren op www.zwartewaterfm.nl  
Alle uitzendingen kunt u ook op een later 
moment terug luisteren via ‘uitzending gemist’ op  
www.zwartewaterfm.nl.

8 april 2020
• Singelkolk te Zwartsluis  

voor het plaatsen van een aanlegsteiger 
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.

VeRleende OmgeVingsVeRgunning
2 april 2020
• Markt 10, 8061 GG te Hasselt  

voor het bouwen van een toiletvoorziening bij de kerk en het 
kappen van een linde 

8 april 2020
• Wolweversgilde 7 en 9, 8061 DL te Hasselt  

voor het bouwen van een 2-onder-1 kapwoning en het 
realiseren van uitwegen

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.

VeRleende OmgeVingsVeRgunning 
bEPErkTE mILIEuTOETs
2 april 2020
• Nieuwe Weg 12, 8281 PW te Genemuiden  

voor het wijzigen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(het vervangen van de centrifuge voor het indikken van 
zuiveringsslib door een bandindikker, het vervangen van de 
opslag- en doseerinstallatie voor polymeer en het verplaatsen 
van ventilatoren); zaaknummer Z2020-00003882

Wanneer u de documenten in wilt zien kunt u, onder 
vermelding van het zaaknummer, contact opnemen met de 
Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 5525 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. 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 
meldingen zijn ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Nieuwe Weg 12, 8281 PW te Genemuiden  

voor het wijzigen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(het vervangen van de centrifuge voor het indikken van 
zuiveringsslib door een bandindikker, het vervangen van de 
opslag- en doseerinstallatie voor polymeer en het verplaatsen 
van ventilatoren); zaaknummer Z2020-00003882

• Havenplein (nabij het oude gemeentehuis) te Genemuiden 
voor een ambulante handel in vis met gebruik van een 
verkoopwagen; zaaknummer Z2019-00022891

De inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit 
milieubeheer en moeten 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 5525 1050).

Hasselt, 15 april 2020

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

kEnnIsgEvIng TErInzagELEggIng 
besluit AAnwijZing Als RijksmOnument 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (hierna: RCE) maakt 
namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
bekend dat zij op 13 maart 2020 heeft besloten de volgende 
zaak aan te wijzen als rijksmonument: 
Huis ‘t Lageland, Groot Lageland 5, 8064 AL Zwartsluis, 
gemeente Zwartewaterland, rijksmonumentnummer 532217. 
De wettelijke grondslag voor de aanwijzing is artikel 9.3, eerste 
lid, onder a, van de Erfgoedwet in samenhang met artikel 3, 
eerste lid, van de Monumentenwet 1988.  
TEr InzagE 
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn 
gepubliceerd op de internetpagina van de RCE: 
http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/aanwijzen-en-afvoeren-
van-monumenten/inzage-en-bekendmaking-besluiten. 
Tevens liggen deze stukken op het kantoor van de RCE aan het 
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort ter inzage van 13-03-2020 
tot en met 24-04-2020. 
bErOEP 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen 
bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het 
rechtsgebied waar de belanghebbende zijn woon- of 
vestigingsplaats heeft. De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang 
van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Geen 
beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan 
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen 
over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht. 
Belanghebbenden kunnen ook digitaal beroep instellen bij 
de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet de belanghebbende wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site 
staan de precieze voorwaarden. 
cOntAct 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de 
InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via het 
telefoonnummer 033 421 74 56.

VAststelling VeRORdening/besluit 
beleidsRegels kindpAkket gemeente 
ZwARtewAteRlAnd 2020 en VeRdeR
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zwartewaterland maakt, met toepassing 
van artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat 
het College op 25 maart 2020 de Beleidsregels 
Kindpakket gemeente Zwartewaterland 2020 en 
verder is vastgesteld. De Beleidsregels Kindpakket 
gemeente Zwartewaterland 2020 en verder treedt op 
1 april 2020 in werking. 
De Beleidsregels Kindpakket gemeente Zwartewater-
land 2020 en verder is gepubliceerd in het Elektronisch 
Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland 
en is te raadplegen op www.Overheid.nl met de 
zoekfunctie Postcode 8061 en de knop Lokale wet- en 
regelgeving. Tegen betaling van de kosten is in het 
Gemeentehuis Zwartewaterland een afschrift van de 
regelingen verkrijgbaar.

VAststelling wijZiging mAndAAtRegisteR 
OmgeVingsdienst ijssellAnd
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zwartewaterland maakt, met toepassing 
van artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat het 
College op 24 maart 2020 de Wijziging Mandaatregister 
Omgevingsdienst IJsselland vastgesteld. De Wijziging 
Mandaatregister Omgevingsdienst IJsselland treedt op 18 
april 2020 in werking. 

De Wijziging Mandaatregister Omgevingsdienst IJsselland 
is gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad van de 
gemeente Zwartewaterland en is te raadplegen op www.
Overheid.nl met de zoekfunctie Postcode 8061 en de knop 
Lokale wet- en regelgeving. Tegen betaling van de kosten is 
in het Gemeentehuis Zwartewaterland een afschrift van de 
regelingen verkrijgbaar.

OmgEvIngsvErgunnIng
aanvraag OmgEvIngsvErgunnIng
2 april 2020
• Ziekenhuisstraat 7, 8061 HX te Hasselt  

voor het plaatsen van zonnepanelen op de schuur 
3 april 2020
• Koekoeksberg 31 te Genemuiden  

voor het bouwen van een woning 
7 april 2020
• Stouweweg (tussen het bedrijventerrein en Baarlo) te 

Zwartsluis voor het kappen van vier bomen
• Prinses Julianastraat te Genemuiden  

voor het bouwen van zes duplexwoningen

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


