2 juni 2021

OFFICIËLE
BEKENDMAKINGEN
Omgevingsvergunning

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

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

Sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmeldingen ontvangen:
19 mei 2021
• Boerderijweg 7, 8061 PD te Hasselt
voor het verwijderen van asbest
25 mei 2021
• Langestraat 94, 8281 AN te Genemuiden
voor het verwijderen van asbest
Aanvragen omgevingsvergunning
24 maart 2021 (betreft rectificatie)
• Dr. H.A.W. van der Vechtlaan 9, 8061 HJ te Hasselt
voor uitbreiden van de begraafplaats
21 mei 2021
• De Dijk van Kettingweg tot Middenweg te Genemuiden
voor het aanleggen van een betonnen fietspad op de dijk
langs het Zwartemeer
25 mei 2021
• Het Bosch 6, 8064 PM te Zwartsluis
voor het vervangen van de bestaande dakkapel
• Langs de N331 (van Hasselt naar Zwartsluis)
voor het reconstrueren van het fietspad
26 mei 2021
• Werkerlaan 5, 8061 RG te Hasselt
voor het legaliseren van de dakhelling bijgebouw
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
20 mei 2021
• Drapeniersgilde 41, 8061 DB te Hasselt
voor het realiseren van een uitweg
27 mei 2021
• Cellemuiden 21, 8061 RS te Hasselt
voor het bouwen van een paardenrijhal en stapmolen
• Nieuwstraat 7, 8061 GP te Hasselt
voor het vervangen van het glas
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.
Hasselt, 2 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

GEMEENTERAAD
Raadsvergadering

Donderdag 3 juni 19.30 uur
Algemeen
In verband met de coronamaatregelen zal deze vergadering
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 3 juni zijn:
• Raadsvoorstel Vervolgtraject arbeidsmigranten en
beschikbaar stellen krediet;
• Raadsvoorstel Vaststellen landschappelijke
inpassing uitbreidingen Zevenhont.
Meer informatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u
de vergaderstukken downloaden.

Raadsinformatiebijeenkomsten
Maandag (let op!) 7 juni
aanvang 20.00 uur
Regionale Energie Strategie West Overijssel 1.0
Maandag (let op!) 7 juni
aanvang circa 21.00 uur
Regio Zwolle en de verstedelijkingsopgave
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 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@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, 2 juni 2021
De gemeenteraad van Zwartewaterland,
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

