
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.zwartewaterland.nl/corona en  
www.ggdijsselland.nl

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

eveneMentenvergunning
verleende eveneMentenvergunning
De burgemeester van de gemeente Zwartewaterland heeft een 
vergunning verleend voor een evenement (artikel 2:25 van de 
Algemene plaatselijke verordening) aan:

• H. Folkerts 
voor een kermis van 1 t/m 4 september 2021, tussen 14.00 
en 22.00 uur, op het grasveld grenzende aan de Berkenlaan, 
8064 BR in Zwartsluis. (verzonden 9 augustus 2021)

• Stichting Wielerpromotie Genemuiden  
voor het organiseren van de wielerwedstrijd 49e l&M 
workwear Omloop noordwest Overijssel / grote 
prijs anna van de breggen op zaterdag 25 september 
2021 tussen 06.00 en 18.30 uur. Start en finish vanaf de 
Sisalstraat, Genemuiden. (verzonden 2 augustus 2021)

• Wielervereniging Noordwesthoek  
voor het organiseren van de wielerwedstrijd – 
zomeravondcompetitie senioren op 9 september 2021, 
tussen 19.00 en 21.00 uur. Start en finish Hogenbergweg, 
Genne/Hasselt. (verzonden 9 augustus 2021)

• Oranjevereniging Hasselt  
voor het organiseren van het euifeest 2021 van 28 augustus 
2021 tot en met 4 september 2021 in en om Hasselt. 
(verzonden 9 augustus 2021)

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt 
verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde 
datum kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten 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 
vergunning, eenheid beheer.

OMgevingsvergunning 
aanvraag OMgevingsvergunning
5 augustus 2021
• Synagogestraat 2, 8064 DM te Zwartsluis  

voor het uitbreiden van de woning
8 augustus 2021
• Justitie Bastion 21, 8061 GA te Hasselt  

voor het plaatsen van zonnepanelen
9 augustus 2021
• Het Oude Diep 2, 8064 PN te Zwartsluis  

voor het plaatsen van een molen met een schuur

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 het T. 14 038.

besluit verlenging beslisterMijn aanvraag 
OMgevingsvergunning
6 augustus 2021
• Kamperzeedijk te Genemuiden 

voor het kappen van 19 bomen

Wij hebben besloten de beslistermijn met toepassing van 
artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht met zes weken te verlengen.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team 
Vergunningen.

verleende OMgevingsvergunning
5 augustus 2021
• Simondsstraat 154, 8281 CJ te Genemuiden  

voor het vervangen van de gevel en de kap 
• Wolweversgilde 34 t/m 64 (even), 8061 DL te Hasselt  

voor het bouwen van 2 rijen van 6 woningen, 2 vrijstaande 
woningen en een 2 onder 1 kapwoning 

6 augustus 2021 
• Zwartewatersklooster 2, 8064 PK te Zwartsluis  

voor het vervangen/vernieuwen van de rietenkap en het 
restaureren/herstellen voegwerk van de woning 

• Stenendijk te Hasselt  
voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden

10 augustus 2021
• Oosterkaai 11a, 8281 BJ te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de woning 

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-
ding ontvangen:
10 augustus 2021
• Oosterkaai 49, 8281 BK te Genemuiden  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden

Hasselt, 18 augustus 2021

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

18 augustus 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. 


