
18 maart 2020

evenementen
AAnvrAAg evenementenvergunning Bij de 
burgemeester en/of het college van burgemeester en 
wethouders is de volgende aanvraag ingediend door:

• Vereniging Dweildag Hasselt voor het organiseren 
van OBn dweildag Hasselt 2020 op 20 juni 2020 
in het centrum van Hasselt.

• Stichting Avondvierdaagse Genemuiden voor het 
organiseren van een wandelvierdaagse van 8 t/m 
11 juni 2020 in en rondom Genemuiden.

•

•

WVV Ruutvoorn voor het organiseren van een 
volleybaltoernooi op 6 juni 2020 rondom de 
Greentevijver aan de Greente te Genemuiden. 
Organisatieburo Apeldoorn 2000 voor het 
organiseren van een zomerbraderie op 1 juli 2020 
in het centrum van Genemuiden.
Stichting Zwartewaterlandloop voor het 
organiseren van een hardloopwedstrijd op 26 juni 
2020 die gehouden wordt in en rondom Zwartsluis.

• Café Ad’vundum voor het organiseren van de 
nacht van Hasselt die gehouden wordt op 4 juli 
2020 aan de Markt en de Kaai te Hasselt.

• Stichting Brommersprint Genemuiden voor het 
organiseren van een brommersprint Genemuiden
van 19 t/m 21 juni 2020 aan de Randweg Oost te 
Genemuiden.

Voor informatie over deze aanvragen kunt u contact 
opnemen met het team Beheer.

De aanvragen zijn in te zien in het gemeentehuis op werkdagen 
van 8.30 uur tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak). 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
5 maart 2020
• Roskam 15, 8061 LW te Hasselt 

voor het uitbreiden van de berging
• Brouwersgracht 6, 8061 GM te Hasselt 

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
• Katoenstraat 22, 8281 JZ te Genemuiden 

voor het bouwen van een bedrijfshal
• Spoelstraat 7a t/m 7s, 8281 JT te Genemuiden 

voor het wijzigen van kozijnen en overheaddeuren
• Koekoeksberg 29, 8281 HK te Genemuiden 

voor het bouwen van een woning
9 maart 2020
• Steltenberg 16 te Genemuiden 

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
• Linnenweversgilde 8, 8061 DH te Hasselt 

voor het bouwen van een berging
10 maart 2020
• Dr. H.A.W. van der Vechtlaan 11, 8061 HJ te Hasselt 

voor het plaatsen van een tijdelijke variantloods
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 
sloopmeldingen ontvangen:
2 maart 2020
• De Pol 1, 8061 BL te Hasselt 

voor het verwijderen van asbest
6 maart 2020
• Stuivenbergstraat 52, 8281 EM te Genemuiden 

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

Omgevingsvergunning
AAnvrAAg Omgevingsvergunning
6 maart 2020
• Langestraat 98, 8281 AN te Genemuiden 

voor het realiseren van een werkruimte met berging
• Diamanten Bolwerk te Hasselt 

voor het realiseren van een tijdelijke camperparking met
toiletgebouw, prieel, beheerdersgebouw, bijbehorende 
voorzieningen en een uitweg

9 maart 2020

• Balk 11, 8281 NJ te Genemuiden 
voor het uitbreiden van de woning

11 maart 2020
• Cellemuiden 16, 8281 PX te Genemuiden 

voor het verleggen van een sloot

gemeenterAAd
vergAdering vAn de rAAd
De raadsvergaderingen vinden in verband 
met het coronavirus plaats zonder 
publiek. Het is  mogelijk dat deze 
raadsvergadering wordt geannuleerd.

inspreken
Wilt u bij een gemeenteraadsvergadering inspreken op 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 aanvang van de raadsvergadering, echter bij 
voorkeur voor 10.00 uur op de dag van de raadsvergadering. 
t. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.

rAAdsvergAdering 26 mAArt 2020 

De bespreekpunten op 26 maart : raadsvoorstel 
voortzetting starterslening
Met het verstrekken van startersleningen wil het college 
bestaande koopwoningen beter bereikbaar maken voor 
starters. Starters op de woningmarkt blijven ondersteuning 
nodig hebben om een stap te kunnen zetten op de woning-
markt. Het college stelt de raad voor om het verstrekken 
van startersleningen voort te zetten voor in ieder geval de 
komende vijf jaar.
raadsvoorstel dashboard 4e kwartaal 2019 sociaal domein 
Het Dashboard Sociaal Domein geeft inzicht in de resultaten 
van het Sociaal Domein over het vierde kwartaal 2019 en de 
financiële verwachtingen voor 2020. Het college stelt de raad 
voor om kennis te nemen van dit Dashboard.

Geagendeerde brieven lijst ingekomen stukken 
raadsvergadering 12 maart 2020
• Beantwoording art. 40 vragen van SGP over 

Verkeersbesluit t.a.v. uitbreiding van de blauwe zone in 
het centrum van Genemuiden.

• Brief college van 29 januari 2020 over Tussentijdse 
evaluatie pilotproces zon en voorstel pilotprojecten.

meer infOrmAtie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. De stukken kunnen ook 
worden ingezien in het gemeentehuis (ma. tot en met do.).

planninG raaDsbijeenkomsten
De informatiebijeenkomst op 19 maart met o.a. huisvesting 
arbeidsmigranten gaat niet door.
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De gemeenteraad van Zwartewaterland, 
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

t. 14 038
e. info@zwartewaterland.nl
i. www.zwartewaterland.nl

let op: Het gemeenteHuis is Alleen 
Op AfsprAAk te BezOeken
Met ingang van maandag 16 maart 2020 is het 
gemeentehuis alleen op afspraak te bezoeken. 
Ook burgerzaken werkt alleen op afspraak. De 
avondopenstelling burgerzaken op maandagavond 
komt tot nader bericht te vervallen. 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. De gemeente neemt deze
maatregelen uit voorzorg vanwege voorkoming van 
verspreiding van het Corona-virus.

AAnvrAAg 
OntHeffing pAAsvuur
Wanneer u van plan bent om met Pasen (12 en 13 april 
2020) een vuur te ontsteken, dan moet u hiervoor een 
ontheffing aanvragen. 
Het indienen van uw aanvraag kan volledig digitaal op 
www.zwartewaterland.nl/ontheffing-stookverbod. 
U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij de receptie 
in het gemeentehuis. Uw aanvraag moet uiterlijk 27 
maart 2020 bij ons binnen zijn. Aanvragen die later 
binnenkomen nemen wij niet meer in behandeling. 

Meer informatie op: 
www.zwartewaterland.nl/ontheffing-stookverbod 
of bij de Eenheid Beheer, Team Veiligheid, t. 14 038.

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

•

CORONA IN ZWARTEWATERLAND
Burgemeester Bilder geeft op werkdagen tussen 
19:00 en 20:00 de actuele stand van zaken over het 
coronavirus in Zwartewaterland op ZwartewaterFM.
www.zwartewaterfm   I   Frequentie: 107.3FM 
Kabel: 104.1FM




