
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

HET gEmEEnTEHuis is gEsLOTEn OP 
de vOlgende dagen:

• Maandag 24 mei - Tweede Pinksterdag

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

bekendMaking uitscHrijving brp
Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP) 
zijn de adresgegevens van de volgende persoon ambtshalve 
gewijzigd in: ‘Onbekend’.
• Zwartsluis: Smit, S. per 12-04-2021
Tot en met 6 weken na publicatie kan een belanghebbende 
tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift 
moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum 
waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de 
beslissing, waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom 
u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.Het 
bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland.

gewijzigde afvalinzaMeling ivM pinksteren
• De afvalinzameling van maandag 24 mei vindt plaats op 

zaterdag 22 mei. Let op, dit is de zaterdag vóór Tweede 
Pinksterdag.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld 
dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de 
dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. 

gewijzigde Openingstijden
Het ROVA-Klantcontactcentrum en het milieubrengstation aan 
de Rijnlandstraat 2 in Zwolle is op maandag 24 mei gesloten. 

19 mei 2021 

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

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.

besluit verlenging beslisterMijn aanvraag 
OMgevingsvergunning
6 mei 2021
• Verkavelingsweg 4, 8061 PK te Hasselt  

voor het bouwen van een woning met bijgebouw 
7 mei 2021
• Nieuwstraat 7, 8061 GP te Hasselt  

voor het vervangen van het glas
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
6 mei 2021
• Kleermakersgilde 1 t/m 23 (oneven) te Hasselt  

voor het bouwen van 12 woningen
7 mei 2021
• Boerderijweg 7, 8061 PD te Hasselt  

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-
dingen ontvangen:
5 mei 2021
• Sternstraat 8, 8064 CR te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest
6 mei 2021
• Hendrik van Viandenplein 6, 8061 CX te Hasselt  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
7 mei 2021
• De Grote Kranerweerd 2, 8064 PE te Zwartsluis  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden 

Hasselt, 19 mei 2021

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

OMgevingsvergunning
aanvraag OMgevingsvergunning
6 mei 2021
• Hendrik van Viandenplein 6, 8061 CX te Hasselt  

voor het verhogen van de magzijndeuren
• Wycher van Russellstraat 32, 8061 CT te Hasselt  

voor het verbouwen van de woning 
7 mei 2021
• Van Nahuysweg 83, 8061 EZ te Hasselt  

voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning
• De Grote Kranerweerd 2, 8064 PE te Zwartsluis  

voor het renoveren en herstemmen van het bestaande 
bedrijfsgebouw 

inspraak vOOrOntwerpbesteMMingsplan en 
Ontwerp beeldkwaliteitsplan zevenHOnt zuid
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maken overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat 
er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de realisatie 
van een tapijtfabriek te Genemuiden. De huidige functie van 
de locatie is agrarisch. Het project voorziet naast de realisatie 
van een tapijtfabriek in een robuuste groene landschappelijke 
inpassing, de aanleg van een rotonde, de realisatie van een 
tijdelijk zonneveld en een fietsverbinding met de Cellemuiden. 
Daarnaast is er ten behoeve van de realisatie van de tapijtfabriek 
een ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld dat tevens ter 
inzage ligt.

TEr inzagE LEgging
Van 20 mei tot en met 30 juni 2021 ligt het voorontwerp 
bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan 
Zevenhont Zuid voor een ieder ter inzage. Gelet op de maatregelen 
van de gemeente Zwartewaterland in relatie tot het Coronavirus 
is de papieren versie van het voorontwerp bestemmingsplan 
en het ontwerp beeldkwaliteitsplan, in het gemeentehuis, 
enkel in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak 
maken via telefoonnummer 14038. Het bestemmingsplan 
is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, het 
planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0073-VO01.

Gedurende de inspraakperiode is het mogelijk om mondeling 
of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen bij het 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland. Het adres is: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. 
Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 14038.

inspraak vOOrOntwerpbesteMMingsplan en 
Ontwerp beeldkwaliteitsplan zevenHOnt OOst
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er een 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte wordt voorbereid 
voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Zevenhont in 
oostelijke richting. De uitbreiding maakt het mogelijk dat 
bedrijven zich kunnen uitbreiden binnen de gemeente 
Zwartewaterland. De uitbreiding wordt voorzien van een 
robuuste landschappelijke inpassing.

TEr inzagE LEgging
Van 20 mei tot en met 30 juni 2021 ligt het voorontwerp 
bestemmingsplan en het bijbehorende ontwerp 
beeldkwaliteitsplan Zevenhont Oost voor een ieder 
ter inzage. Gelet op de maatregelen van de gemeente 
Zwartewaterland in relatie tot het Coronavirus is de papieren 
versie van het voorontwerp bestemmingsplan en het 
ontwerp beeldkwaliteitsplan, in het gemeentehuis, enkel 
in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken 
via telefoonnummer 14038. . Het bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, het 
planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0075-VO01.

Gedurende de inspraakperiode is het mogelijk om mondeling 
of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen bij het 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland. Het adres is: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. 
Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 14038.



GEMEENTERAAD
RAADsvERGADERiNG
DoNDERDAG 20 MEi 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 tijdens een raadsvergadering. Dit kan zowel 
digitaal zijn als fysiek op het gemeentehuis.  

De bespreekpunten op 20 mei zijn: 
• Raadsvoorstel Vervolgtraject arbeidsmigranten en 

beschikbaar stellen krediet;
• Raadsvoorstel Jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 

2021 en (ontwerp)begroting 2022-2025 SSC ONS.

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

raaDsinformatiebijeenkomsten 
Dinsdag (LET OP!) 25 mei aanvang 20:00 uur
Omgevingsvisie
Donderdag 27 mei aanvang 20:00 uur
Para commerciële horeca n.a.v. motie raad 
d.d. 24 september 2020

Deze informatiebijeenkomsten vinden digitaal plaats.  
U bent in de gelegenheid om mee te luisteren. Het is echter niet 
mogelijk om in te spreken of mee te praten. Wanneer u een in-
formatiebijeenkomst 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@zwartewaterland.
nl, maar bellen kan ook op maandag t/m donderdag via T 14 
038. De griffie ontvangt uw aanmelding graag uiterlijk op de 
dag van de bijeenkomst voor 12.00 uur.

Hasselt, 19 mei 2021

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


