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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 coronavirus.

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. Het is 
momenteel erg druk en wij kunnen u niet altijd 
direct te woord staan. 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. Wij 
wijzen u erop dat u via onze website een verhuizing 
digitaal kunt doorgeven. Ook kunt u een uittreksel 
aanvragen via de website. 

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 
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en 
www.ggdijsselland.nl

Vaartweg Hasselt twee aVOnden 
dicHt dOOr werkzaamHeden
De Vaartweg in Hasselt gaat twee avonden/nachten dicht voor 
doorgaand verkeer in verband met asfalteringswerkzaamhe-
den. De spoorvorming in de rijbanen wordt hersteld. Het gaat 
om de kruising Vaartweg / Telvorenstraat / Burgemeester Mal-
corpslaan. De werkzaamheden vinden plaats op 24, 25 en 26 
september.

VErkEErsmaaTrEgELEn
De Vaartweg is afgesloten voor doorgaand verkeer van 
donderdag 24 september 19.00 uur tot vrijdag 25 september 
06.00 uur en van vrijdag 25 september 19.00 uur tot zaterdag 
26 september 06.00 uur. Overdag (van 6.00 – 19.00 uur) is de 
Vaartweg wel open. 

De oversteek Vaartweg / Telvorenstraat / Burgemeester Mal-
corpslaan is afgesloten voor alle verkeer van donderdag 24 
september 19.00 uur tot zaterdag 26 september 06.00 uur. 
Ook overdag is geen doorgang mogelijk.

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

Gehandicaptenparkeerplaats met kenteken 66-ZP-GL 
tegenover de woning Buizerdstraat 19, 8064 CN te 
Zwartsluis (verzenddatum 10 september 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.

VOOrbereidingsbesluit wOnen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewater-
land maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering 
van 10 september 2020 een voorbereidingsbesluit heeft 
genomen, als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening. Hiermee heeft de gemeenteraad verklaard 
een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gehele 
grondgebied van de gemeente.

Het voorbereidingsbesluit wonen is genomen om te voorkomen 
dat woningen worden gebruikt voor de huisvesting van 
meerdere huishoudens. In het komende jaar wil de gemeente 
hierover beleid maken en dat verankeren in een nieuw 
bestemmingsplan.

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  
onder het identificatienummer NL.IMRO.1896.VB0002-VS01.

Het besluit trad in werking op 14 september 2020. Volgens de 
Algemene wet bestuursrecht kan tegen het voorbereidingsbe-
sluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

Vaststelling VerOrdening/besluit 
beleidsregels re-integratie en 
lOOnkOstensubsidie participatiewet, 
beleidsregels tegenprestatie naar VermOgen 
en de beleidsregels wet taaleis 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van de 
Gemeentewet, bekend dat het College op 1 september 2020 de 
Beleidsregels Re-integratie en Loonkostensubsidie Participatie-
wet gemeente Zwartewaterland 2020, de Beleidsregels tegen-
prestatie naar vermogen gemeente Zwartewaterland 2020 en 
de Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Zwartewaterland 2020 
zijn vastgesteld. 

De Beleidsregels Re-integratie en Loonkostensubsidie Parti-
cipatiewet gemeente Zwartewaterland 2020, Beleidsregels  
tegenprestatie naar vermogen gemeente Zwartewaterland 
2020 en de Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Zwartewater-
land 2020 treden met terugwerkende kracht op 1 januari 2020 
in werking. 

De Beleidsregels Re-integratie en Loonkostensubsidie Parti-
cipatiewet gemeente Zwartewaterland 2020, Beleidsregels  
tegenprestatie naar vermogen gemeente Zwartewaterland 
2020 en de Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Zwartewater-
land 2020 zijn 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 VerOrdening/besluit 
beleidsregels terugVOrdering, inVOrdering, 
kwijtscHelding en VerHaal, beleidsregels 
bestuurlijke bOete en de beleidsregels 
OnderzOek bbz 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van de 
Gemeentewet, bekend dat het College op 1 september 2020 de 
Beleidsregels terugvordering, invordering, kwijtschelding 
en verhaal gemeente Zwartewaterland 2020, Beleidsregels  
bestuurlijke boete gemeente Zwartewaterland 2020 en de  
Beleidsregels onderzoek BBZ 2004 zijn vastgesteld. 

De Beleidsregels terugvordering, invordering, kwijtschelding 
en verhaal gemeente Zwartewaterland 2020, Beleidsregels 
bestuurlijke boete gemeente Zwartewaterland 2020 en de  
Beleidsregels onderzoek BBZ 2004 treedt op 1 oktober 2020 
in werking.

De Beleidsregels terugvordering, invordering, kwijtschelding 
en verhaal gemeente Zwartewaterland 2020, de Beleidsregels 
bestuurlijke boete gemeente Zwartewaterland 2020 en de  
Beleidsregels onderzoek BBZ 2004 zijn 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.

OnTwErP bEsTEmmIngsPLan wOLVEnjaCHT 
zwarTsLuIs En OnTwErPbEsLuIT HOgErE 
grenswaarde wOlVenjacHt 2 en 3  
TE zwarTsLuIs
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewa-
terland maken bekend dat een ontwerp van een bestem-
mingsplan en een ontwerpbesluit hogere grenswaarde is 
voorbereid voor de locatie Wolvenjacht 2 en 3 te Zwartsluis. 
Het bestemmingsplan voorziet in de planologische wijziging 
van de huidige bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ en ‘recrea-
tie’. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde voorziet in een 
hogere grenswaarde vanwege de aanwezige geluidsbelasting 
van de N331.

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter 
inzage van 17 september tot en met 28 oktober 2020. Binnen 
de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een 
ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar 
voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. 
Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende 
adres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen via T. 14038. 

De stukken liggen ter inzage in de omschreven periode in 
het gemeentehuis te Hasselt tijdens openingstijden. Tevens 
zijn de stukken in te zien op de website van de gemeente  
www.zwartewaterland.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0067-OW01. 
De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de 
besluitvorming door de gemeenteraad.

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



GEMEENTERAAD 
RAADsvERGADERiNG 
DoNDERDAG 24 sEpTEMbER 19.30 uuR

AlGEMEEN
In verband met de coronamaatregelen is fysieke 
aanwezigheid van publiek tijdens deze vergadering niet 
mogelijk. De raadsvergadering zal te beluisteren zijn via 
ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd 
(www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering).

iNspREkEN
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken 
over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander 
onderwerp aan de orde stellen, 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. Vanwege de 
coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende 
oplossing worden gezocht om in te spreken tijdens een 
raadsvergadering.  

De bespreekpunten op 24 september zijn: 
• Raadsvoorstel verklaring van geen 

bedenkingen zonnepaneelinstallatie 
rioolwaterzuivering Genemuiden

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wenst haar 
activiteiten te verduurzamen en willen op termijn 
energieneutraal worden. Om deze reden wil het 
waterschap een zonnepaneelinstallatie bouwen bij de 
rioolwaterzuivering in Genemuiden. Om deze installatie 
te bouwen is een omgevingsvergunning nodig en 
een verklaring van geen bedenkingen. Het college 
adviseert de raad met dit voorstel in te stemmen.  

• Geagendeerde brieven
Brief college van 3 juni 2020 over Startnotitie 
Cultuurbeleid van 2021-2024; 
Brief ondernemer van 18 augustus 2020 over 
Reclamebelasting.

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

raaDsbijeenkomst 17 september 
19.30 uur:  Rekenkameronderzoek naar het  
  Woonbeleid in Zwartewaterland
(circa) 20.45 uur:  Financieel gezonde gemeente
 
Deze raadsbijeenkomst wordt live gestreamd via  
www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering.

Hasselt, 16 september 2020

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

oMGEviNGsvERGuNNiNG
AANvRAAG oMGEviNGsvERGuNNiNG
3 september 2020
• Erfgenamenwegje 4a, 8061 AC te Hasselt 

voor het bouwen van een schuur/garage/carport
10 september 2020
• Hoogstraat 1, 8061 HA te Hasselt 

voor het brandveilig gebruik 
• Streukelerstraat 44, 8061 ZE te Hasselt  

voor het plaatsen van een blokhut 
De 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
4 september 2020
• Kamperzeedijk 6a, 8281 PG te Genemuiden 

voor het bouwen van een woning 
9 september 2020
• Buiten de Venepoort 2, 8061 KM te Hasselt 

voor het wijzigen van de handelsreclame
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:
9 september 2020
• Tureluur 14, 8281 EX te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest
10 september 2020
• Prins Willem Alexanderstraat 7, 8281 CN te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest

Hasselt, 16 september 2020

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


