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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

bekendMaking subsidieplafOnds 
geMeente zwartewaterland 2021 en 
verdeling per prestatieveld 
Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad de 
begroting voor 2021 vastgesteld. Hierin zijn ook 
bedragen opgenomen voor de verstrekking van 
verschillende subsidies. In artikel 5, eerste lid, van de 
Algemene subsidieverordening Zwartewaterland 2010 
staat dat deze bedragen gelden als subsidieplafond, 
dat wil zeggen: het bedrag dat voor 2021 maximaal 
voor die subsidie beschikbaar is. Op grond van artikel 
4:25 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een 
subsidie geweigerd voor zover het subsidieplafond 
wordt overschreden. 

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zwartewaterland regelt de verdeling van 
het beschikbare subsidiebedrag (artikel 5, tweede 
lid, Algemene subsidieverordening Zwartewaterland 
2010). Het college maakt bekend dat op basis van het 
subsidieprogramma 2019/2021 per prestatieveld de 
volgende subsidieplafonds gelden: 

Prestatieveld subsidie-
Plafond 2021

1.Samenhang in de samenleving € 608.420,32
2.Jeugd en Jongeren € 8.572,88
3.Cliëntondersteuning € 338.536,35
4.Vrijwilligerswerk en Mantelzorg € 65.794,04
5.Ouderen en gehandicapten € 167.247,36

Daarnaast heeft de gemeenteraad bij begrotingswij-
ziging van 26 november 2020 voor 2021 €10.508 
subsidie beschikbaar gesteld voor de centrumpro-
motie kernzone Genemuiden (op basis van de Nade-
re regels subsidie centrumpromotie kernzone Gene-
muiden). Dit bedrag geldt als subsidieplafond.

gewijzigde afvalinzaMeling Met  
de kerstdagen
Op de kerstdagen worden geen afval en grondstoffen 
ingezameld in de gemeente Zwartewaterland. De 
containers worden op een andere dag geleegd.
• De afvalinzameling van vrijdag 25 december vindt 

plaats op zaterdag 19 december. Let op, dit is de 
zaterdag vóór de kerstdagen.

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 milieubrengstation aan de Rijnlandstraat 2 in 
Zwolle is geopend tot 16.00 uur op donderdag 24 
december en donderdag 31 december. Op vrijdag 25 
december, zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari 
zijn we gesloten.
Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 
uur op donderdag 24 december en donderdag 31 
december. En is gesloten op vrijdag 25 december, 
zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari. 

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met het 
ROVA-Klantcontact-centrum, 
telefoon (038) 427 37 77 of 
www.rova.nl/contact

Meer informatie over de inzameldagen vindt u in de 
ROVA-app en op www.rova.nl/inzamelkalender

verkeersbesluit
Een verkeersbesluit is genomen voor:
• Het plaatsen van een verkeersbord Gehandicaptenparkeer-

plaats met kenteken TJ-141-Z nabij de woning Eikenlaan 29, 
8061 JD te Hasselt (verzenddatum 10 december 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.

vergunning
Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Hanzeweg 6 en 6a, 8061 RC te Hasselt 

voor het bouwen van een kantoorruimte aan het bestaande 
pand van een bouwbedrijf; zaaknummer Z2020-00013914

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en 
moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit. Tegen een mel-
ding 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 da-
gen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen 
met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050).
slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
3 december 2020
• Jan van Nassaustraat 6, 8281 ZD te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest
7 december 2020
• Boerderijweg 8, 8061 PD te Hasselt voor het uitvoeren van 

sloopwerkzaamheden en het verwijderen van asbest

aanvraag OMgevingsvergunning beperkte MilieutOets
3 december 2020
• Wolweversgilde 1, 8061 DL te Hasselt  

voor het plaatsen van een gesloten bodemenergiesysteem; 
zaaknummer Z2020-00014246

Deze aanvraag ligt ter inzage. Wanneer u de documenten in wilt 
zien kunt u, onder vermelding van het zaaknummer, contact 
opnemen met de Omgevingsdienst 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.
aanvragen OMgevingsvergunning
8 december 2020
• Wulp 8, 8281 GP te Genemuiden  

voor het bouwen van een veranda
• Langs de N331 te Hasselt, N334 te Zwartsluis en N760 te 

Kamperzeedijk voor het kappen van vijf essen
9 december 2020 
• Havezatheweg 5, 8061 PL te Hasselt  

voor het bouwen van een loods 
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 behan-
delen aanvragen. Belanghebbenden worden in de gelegenheid 
gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen.
verleende OMgevingsvergunning
2 december 2020
• Ridderstraat 30, 8061 GK te Hasselt  

voor het geheel vernieuwen van de voorgevel
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, 16 december 2020

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

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


