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

Openingstijden
Het gemeentehuis is van maandag t/m donderdag 
geopend van 08.30 - 16.30 uur. Op vrijdag van 
08.30 - 12.30 uur. 
De balies burgerzaken zijn op maandag geopend van 
08.30 - 19.00 uur (aangiften geboorte /overlijden en 
vestiging buitenland tot 15.30 uur) 
en van dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. 

De bruggen over kanaal Broek in de Boerderijweg en 
Klinkerweg in Hasselt zijn aangetast door ASR (een 
verschijnsel dat beton inwendig uit elkaar drukt) en moeten 
daarom worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden 
zijn Boerderijweg en Klinkerweg gestremd. De 
omgeving blijft bereikbaar door omleidingsroutes.  
Op maandag 24 februari is er een inloopbijeenkomst over 
de werkzaamheden.

de werkzaamheden beginnen 2 maart 2020 
(week 10)
De werkzaamheden beginnen op 2 maart en duren ca 
2 maanden. De werkzaamheden bestaan uit het slopen 
van de huidige bruggen, graafwerkzaamheden in de 
watergang, het plaatsen van de nieuwe fundering en het 
aanbrengen van de nieuwe bruggen.

Omgeving blijft bereikbaar dOOr uitvOering in 
2 fasen
De omgeving van de bruggen blijft bereikbaar via 
omleidingsroutes. De aannemer voert het werk in fasen 
uit. De vervanging van de Boerderijweg wordt in fase 1 
uitgevoerd. Pas nadat deze brug weer toegankelijk is, 
begint de aannemer met de brug in de Klinkerweg (fase 2).

inlOOpbijeenkOmst
Wij nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst 
over de vervanging van de bruggen in de Boerderijweg 
en Klinkerweg. Wij vertellen u dan meer in detail over de 
planning en de werkzaamheden. De inloopbijeenkomst  
is op: 

maandag 24 februari 2020 van 19:00 - 20:00 uur
Vogelringstation De Kooi (Klinkerweg 14) Hasselt 
U kunt parkeren in het weiland tegenover de ingang.

Medewerkers van gemeente Zwartewaterland en Aannemer 
Knipscheer Infrastructuur zijn aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden.

vaststellen wijzigingsplan 
kamperzeedijk 10
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het college op 4 februari 2020 
heeft besloten het wijzigingsplan Kamperzeedijk 10 vast te 
stellen. 

Het wijzigingsplan wijzigt de bestemming van het agrarisch 
bouwvlak van het voormalige agrarische bedrijf in een 
bedrijfsbestemming (tot maximaal milieucategorie 2) en in 
agrarisch onbebouwd gebied. De bestemming van de tweede 
bedrijfswoning wijzigt in een woonbestemming. 

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 19 februari tot 
en met 1 april 2020 door belanghebbenden die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om 
een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een 
belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht 
aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het 
vaststellingsbesluit treedt in werking op 2 april 2020, tenzij 
voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op 
het verzoek is beslist. 

De genoemde stukken kunnen worden ingezien in de 
omschreven periode in het gemeentehuis te Hasselt. Het 
gemeentehuis is te vinden aan de Telvorenstraat 2 en is op 
werkdagen van 8:30 tot 12:30 geopend. ’s Middags kunt u hier 
op afspraak terecht. Tevens is het wijzigingsplan in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer 
van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.1896.BPW0006-VS01.

Omgevingsvergunning
aanvraag Omgevingsvergunning
7 februari 2020
• Kapberg 46, 8281 HM te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de woning
• Spoelstraat 7m, 8281 JT te Genemuiden  

voor het plaatsen van gevelkozijnen en het aanpassen van de 
overheaddeur 

• Herman Buismanlaan 22, 8064 BB te Zwartsluis  
voor het verbouwen van de woning en het plaatsen van een 
bijgebouw 

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.

Ontwerpbeschikking 
aanvraag Omgevingsvergunning
• Prinses Beatrixstraat 3-5, 8281 CA en Fabrieksstraat 13, 

8281 BW te Genemuiden  
voor het intrekken van een omgevingsvergunning die is 
verleend aan een tapijtbedrijf (betreft vergunning milieu; 
alleen op afspraak in te zien).

Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met 
ingang van 20 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis. U kunt daar de stukken inzien op werkdagen 
van 8.30 tot 12.30 uur (’s middags op afspraak). Gedurende de 
termijn van de ter inzage legging kan een ieder zienswijzen, 
bij voorkeur schriftelijk, omtrent het voornemen naar voren 
brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 
Zwartewaterland. Ook bestaat de mogelijkheid mondelinge 
zienswijzen bij de Omgevingsdienst IJsselland in te dienen. 
Na de termijn van de ter inzage legging zal de definitieve 
besluitvorming plaatsvinden.

verleende Omgevingsvergunning
13 februari 2020
• De Weerd 9, 8061 BW te Hasselt  

voor het realiseren van een uitweg
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:
6 februari 2020
• Zwolsedijk 3, 8061 RE te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest 
7 februari 2020
• Herman Buismanlaan 22, 8064 BB te Zwartsluis  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
10 februari 2020
• Kamperzeedijk 57, 8281 PB te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest
11 februari 2020
• Sportlaan 2b, 8281 CM te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest
• Westerkaai 72, 8281 BH te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest
• Burgemeester Malcorpslaan 3, 8061 AG te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest

Hasselt, 19 februari 2020

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

inlOOp
bijeenkOmst

maandag
24 februari

bOerderijweg en klinkerweg hasselt gestremd 
dOOr werkzaamheden vanaf 2 maart

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



GEMEENTERAAD
VERGADERiNG VAN DE RAAD

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 27 fEbRuARi 2020 
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 
donderdag 27 februari 2020, aanvang 19.30 uur, in het 
gemeentehuis in Hasselt. 

De bespreekpunten op 27 februari zijn: 

Geagendeerde brief naar aanleiding van de conceptlijst 
ingekomen stukken (raad 27 februari 2020)
Memo van het college van 16 januari 2020 over huisvesting 
arbeidsmigranten.
Geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 23 januari 2020)
Brief college van 19 december 2019 over Ontwikkelingsvisie 
Hasselt Overwaters.
raadsvoorstel keuze voor planologisch scenario 
jachthaven de Molenwaard
In het kader van het proces om te komen tot een actueel 
planologisch kader voor bestemmingsplan Jachthaven 
de Molenwaard, is een inventarisatie uitgevoerd naar de 
(planologische) mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
mogelijke planologisch scenario’s. 

Gelet op het feit dat er in het gebied meerdere, op het 
eerste gezicht met elkaar conflicterende belangen spelen 
en er (politieke) keuzes moeten worden gemaakt, is er 
voor gekozen om alvorens een Nota van Uitgangspunten 
op te stellen, eerst een inventarisatie te maken van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebied en 
de wensen van de betrokkenen. Het college van B&W stelt 
de raad voor scenario 1 (het huidige bestemmingsplan 
conserveren) als uitgangspunt te nemen voor de op te 
stellen Nota van Uitgangspunten en daarmee ook voor het te 
actualiseren bestemmingsplan ‘Jachthaven de Molenwaard’.
raadsvoorstel ambities omgevingsvisie 
zwartewaterland
In januari 2018 is het plan van aanpak voor de 
Omgevingsvisie Zwartewaterland vastgesteld. Daarin 
zijn de verschillende processtappen om te komen tot de 
omgevingsvisie opgenomen. Een van die stappen was 
het vaststellen van de hoofdopgaven en deelgebieden. 
Deze hoofdopgaven zijn vastgesteld in november 2018 en 
vervolgens zijn tijdens de ontmoetingen in het voorjaar 
van 2019 de hoofdopgaven per deelgebied uitgewerkt. Dit 
heeft geleid tot een aantal ambities en afwegingen daarbij. 
Per ambitie is aangegeven wat de ambitie inhoudt, wat er 
over opgehaald is bij de ontmoetingen en een beschrijving 
van de context. Het college van B&W stelt de raad voor deze 
ambities vast te stellen, zodat ze daarna verwerkt kunnen 
worden in de Omgevingsvisie Zwartewaterland. 
raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke regeling 
omgevingsdienst ijsselland
Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) moet de Gemeenschappelijke regeling 
(GR) worden geactiveerd. De rechtspositie van ambtenaren 
verandert, waardoor de GR vanaf 1 januari 2020 niet meer 
actueel is. Het college van B&W stelt de raad voor om in te 
stemmen met deze wijziging.

raadsvoorstel actuele regelgeving (intrekken van 
verouderde verordening)
Het college van B&W stelt de raad voor om vier verouderde 
verordeningen in te trekken omdat deze niet meer actueel 
zijn het betreft: 
Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen; 
Verordening subsidiering godsdienstonderwijs en 
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare 
basisscholen; 
Bijzondere subsidieverordening Ouderen, Gehandicapten 
en Hulp- en Zorgbehoevenden gemeente Zwartewaterland 
2007; Bijzondere subsidieverordening kunst, cultuur en 
recreatie gemeente Zwartewaterland 2007.
Geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 12 december 2019)
Brief college, d.d. 21 november 2019 over 
Leefbaarheidsplannen: vervolgproces, planning en 
gespreksmatrix inwonersinitiatieven.
Geagendeerde brief naar aanleiding van de lijst 
ingekomen stukken (raad 23 januari 2020)
Brief aanpassingen minimabeleid van 17 december 2019 
over aanpassingen minimabeleid.
Brief college van 9 januari 2020 over Arbeidsparticipatie.
Beantwoording art. 40-vragen CU over onveilige situatie 
voor fietsers bij Zwartewaterbrug Hasselt.

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.)

Hasselt, 19 februari 2020 

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


