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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

OMgevingsvergunning
aanvraag OMgevingsvergunning
5 november 2020
• Het Oude Diep 7, 8064 PN te Zwartsluis  

voor het uitbreiden van de werkplaats
9 november 2020
• Puttenstraat 5, 8281 BP te Genemuiden  

voor het bouwen van een opslagloods
• Ruif 1, 8061 ML te Hasselt  

voor het bouwen van een schuurtje
11 november 2020
• Wolweversgilde 5 te Hasselt 

voor het bouwen van een woning 
• Lier 21, 8281 MR te Genemuiden voor het verbouwen van de 

woning en het plaatsen van een veranda met berging
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
6 november 2020
• Lier 15, 8281 MR te Genemuiden  

voor het veranderen van de voorgevel
10 november 2020
• Van Nahuysweg 83, 8061 EZ te Hasselt  

voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning 
• Kapberg 30, 8281 HM te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de woning 
11 november 2020
• Bergroede 5, 8281 MJ te Genemuiden  

voor het bouwen van een hobbyruimte met veranda 

• Hoogstraat 9, 8061 HA te Hasselt  
voor het veranderen 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.

slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
6 november 2020 
• Wycher van Russellstraat 46, 8061 CT te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest 
9 november 2020
• Simondsstraat 114, 8281 CH te Genemuiden  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest

• Langestraat 92 en 94, 8281 AN te Genemuiden  
voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest

Hasselt, 18 november 2020

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

geMeenteraad
raadsvergadering
donderdag 26 november 19.30 uur

aLgEmEEn
In verband met de coronamaatregelen zal deze vergade-
ring digitaal worden gehouden. De raadsvergadering zal 
te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook worden 
gestreamd en is te volgen via 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 tij-
dens een raadsvergadering. Dit kan zowel digitaal zijn als 
fysiek op het gemeentehuis.  

de bespreekpunten Op 26 nOveMber zijn: 

raadsvoorstel vaststellen verordeningen 
gemeentelijke belastingen en heffingen 2021
In de raadsvergadering van 12 november 2020 is de pro-
grammabegroting ‘Inwoners maken Zwartewaterland mo-
gelijk’ voor 2021-2024 behandeld en vastgesteld. In deze 
begroting zijn de opbrengsten voor gemeentelijke belas-
tingen en heffingen 2021 opgenomen. Overeenkomstig 
de besluitvorming van de programmabegroting zijn de 
tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen 
2021 in de belastingverordeningen verwerkt. De verorde-
ningen dienen, om de belastingopbrengsten voor 2021 te 
realiseren, voor 1 januari 2021 te zijn vastgesteld. Het col-
lege van B&W adviseert de gemeenteraad in te stemmen 
met de verordeningen en tarieven 2021.

raadsvoorstel begrotingswijziging 
ggd ijsselland 2020/2
Van de GGD heeft de gemeente Zwartewaterland de be-
stuursrapportage najaar 2020 en een voornemen tot 
wijziging van de programmabegroting 2020 ontvangen. 
Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben 
het recht hun zienswijze kenbaar te maken op deze wijzi-
ging. Het college ontraadt de gemeenteraad dit te doen, 
omdat het voornamelijk om een administratief/technische 
en noodzakelijke aanpassing gaat.
raadsvoorstel uniek leefbaarheidsplan per kern
In 2018 heeft de raad vastgesteld dat er voor iedere kern 
afzonderlijk een uniek leefbaarheidsplan opgesteld moet 
worden. Op basis van ontmoetingen (verdiepende gesprek-
ken) met inwoners zijn deze unieke leefbaarheidsplannen 
voor Genemuiden, Hasselt, Kamperzeedijk, Zwartsluis en 
het buitengebied opgesteld. Het college stelt de raad voor 
om deze plannen vast stellen en het budget hiervoor be-
schikbaar te stellen. 
raadsvoorstel vaststelling grondexploitatie 
zevenhont-Oost
Voorgesteld wordt de grondexploitatie Zevenhont-Oost 
vast te stellen. Met de vaststelling van de grondexploitatie 
en het beschikbaar stellen van de budgetten kan de ver-
dere ontwikkeling van het plangebied worden uitgevoerd. 
De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen 
voor de MER en het ontwerp bestemmingsplan.
raadsvoorstel vaststellen uitgangspunten 
verkeerscirculatie Hasselt centrum e.o.
De gemeente Zwartewaterland is al langer bezig met diver-
se plannen voor het centrum van Hasselt en de directe om-
geving. Het college adviseert de raad in te stemmen met 
het raadsvoorstel, zodat een vervolg kan worden gegeven 
aan verdere uitwerking op het gebied van verkeerscircu-
latie, maar ook inrichtingsplannen (inrichting centrum en 
aanleg parallelweg) en omgevingsplannen (o.a. bestem-
mingsplan Bodewes).

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



Raadsvoorstel 
Cultuurnota Zwartewaterland 2021-2024
Met de nota ‘Kansen voor Cultuur 2015 – 2018’ is een 
goede basis gelegd voor cultuurbeleid. Uitgangspunt van 
de nieuwe cultuurnota 2021-2024 is dat dit beleid gecon-
tinueerd en geactualiseerd wordt. Daarbij wordt ingezet 
op vier speerpunten van beleid: vrijwilligers, cultuuredu-
catie, de bibliotheek en (im)materieel erfgoed en evene-
menten. Het college adviseert de raad in te stemmen met 
het raadsvoorstel. 
Geagendeerde brief college van 14 oktober 2020 over 
Verkenning energieneutraal ontwikkelen fase 1B Has-
selt Om de Weede

MeeR infORMatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden. 

RaadsinfoRmatiebijeenkomst 19 novembeR
Op donderdagavond 19 november om 19.30 uur zal het 
college de raad informeren over de ontwikkelingen in het 
Sociaal Domein. Er wordt ingegaan op het transformatie-
proces, maar ook op toekomstige thema’s. 
Deze informatiebijeenkomst zal digitaal plaatsvinden. U 
bent in de gelegenheid om mee te luisteren. Het is echter 
niet mogelijk om in te spreken of mee te praten. Wanneer 
u deze informatiebijeenkomst digitaal wilt bijwonen, kunt 
u zich hiervoor aanmelden bij de griffie. U ontvangt dan 
nadere gegevens. 
De griffie is het beste te bereiken via griffie@zwartewater-
land.nl, maar bellen kan ook op maandag t/m donderdag 
via t. 14 038. De griffie ontvangt uw aanmelding graag 
uiterlijk donderdag 12.00 uur.
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De gemeenteraad van Zwartewaterland, 
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester


